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 حاكنلا باتک

 ) حاكنلا : باتک ( م

 نمو «مضلاو عمجلا ةخل حاكنلا : يكاكلا لاقو . حاكنلا ماكحأ نايب يف باتكلا اذه يأ :ش

 ام رظننف ثانإلاو روكذلا يشحولا رامح نيب انعمج يأ « ىرنسف ىرفلا انحكنأ : برعلا لاثمأ
 نم دربملا ىكحو .هنع ردصي ام نوردي ال رمألا ىلع نوعمتجي موقل ًالثم برضف « امهنم دلوتي
 ‹« مضلا دوجول ءطولا ىف لمعتسيو «مضلاو عمجلا نع ةرابع هنآ نييفوكلا نع نييرصبلا

 . ۲١( ةيآلا :ءاسنلا) € نهلهأ نذإب نهوحكناف $ : ىلاعت هللا لاق . اًراجم دقعلا يف لمعتسيو
 ‹ نذإلا ىلع فوقوم دقعلاو « ۳١( ةيآلا : رونلا) 4 مكنم ىمابألا اوحكنأو :  ىلاعت هللا لاقو
 ةغللا يف حاكنلا : «ناخ يضاق حرش» يفو . مهيلع مارح نهتاوخأو نهتانب نم ىمايألا ءطوو
 هنأل « دقعلا نع ةرابع عرشلا يف هنإ : يعفاشلا لاقو . دقعلا يف زاجم ءطولا يف ةقيقح عرشلاو
 الإ حكني ال ينازلا : لاق ىلاعت هنأل « حصي ال اذهو « دقعلا هب دارأ نآرقلا يف هركذ امثيح ىلاعت
 يالا : ءاسنلا) ¢ حاكنلا اوغلب اذإ ىتح : ىلاعت هللا لاقو . ١( ةيآلا : رونلا ) (ةكرشم وأ ةيناز

 :اعرشو « قلطملا عمجلا : ةغل حاكنلا « يباجيبسألا حرش » يفو « عامجإلاب ءطولا هب دارأ )1
 : ليق مث « ءطولا هب داريو ركذيو« يعرشلا دقعلا حاكنلا :مالسإلا رخف لاقو . هطئارشب دقعلا
 ‹ يعرشلا دقعلا حاكنلا : مالسإلا رخف لاقو . امهيف مضلا ىلعم دوجول امهيف ةَقيَقح هنإ

 ةقيقح نوكي نأ زوجي الو « ةقيقح هيف مضلا ىنعم دوجول « ةصاخ ءطولا يف ةقيقح هنأ حصألاو
 . ةغللا لهأ لوحف هيلعو « لصألا فالخ وهو « كارتشالا ىلإ يدؤي هنأل ؛ دقعلا يف

 : قدزرفلا لوق هنمو « ءطولا ةغل حاكنلا : «طوسبملا» يفو

 ارقبلا ةلجد طشب نيحكانلاو مهءاسن رهط ىلع نيكراتلا

 حيوزتلل ليق مث : يزرطملا لاق « « نوعلم ةميهبلا حكان » : ةَ لاقو « اًموق كلذب وجهي
 دباعلا ءاقب اهب ذإ اهل ةيلات اهنأل ؛ تالماعملا يف عرش تادابعلا نايب نم غرف الو « ببس هنأل حاكن

 مث « تالماعملا ةفرعم ىلع فقوتي لالحلا بسكلاو « لالحلا بسكلاب ءاقبلاو « ةدابعلا دوجوو
 ءايبنألا ةنس حاكنلا نإف ةدابعلا ىنعم هيف نأل « تالماعملا رئاس ىلع هعبتيامو حاكنلا مدق
 هنع بغر نم دعوت يف راثآلاو رابخألا ترتاوت دقو « نيدلا فصن ليصحت هيفو « نيلسرملاو

 © «..... ىنم سيلف يتنسب لمعي مل نمف يتنس نم حاكنلا :١ هب لاق « هيف بغر نم ضيرحتو
 . ثيدحلا

 «اًعوفرم . . . ةشئاع نع مساقلا نع نوميم نب ىسيع نع « [1۸۹7] « )٨۹۲/۱( ةجام نبا هاور : فيعض (1)

 . فیعض نومیم نب یسیع هیفو
۳ 

 د
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 دبع ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلاو ملسم هاور « « ةحلاصلا ةأرملا ايندلا عاتم ريخو عاتم ايندلا » : ةي

 ءرطعتلاو « ءايحلا : نيلسرملا نم ننس عبرأ كل» : ةعادو نب فاكعل هيي لاقو « رمع نب هللا

 : يذمرتلا لاقو . ب يبنلا نع بويآ يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاور . ““ حاكنلاو « كاوسلاو

 . بیرغ نسح

 ال : لاق «ةيراج الو» : لاق ال : لاق ‹ «؟ ةجوز كل له » : ةعادو نب فاكعل مالسلا هيلع لاقو

 مكر ارش « حاكنلا انتنس نإ نيطايشلا ناوخإ نم اذإ تنأ» : لاق «رسوم انأو : لاق رسوم تنأو» : لاق ٠
 . ٩ «ہکبرع

 يف هللا راج هركذو « ربلا دبع نباو لبنح نب دمحأ هاور : لاق مث« يجورسلا هلقن اذكه

 . ىهتنا « حاكنلا انتنسف انم تنك نإو « مهب قحلاف ‹ ىراصنلا نابهر نم تنك نإف» : دازو « «قئافلا»

 هاور «اًقاكع تدجو : لاقو « يذمرتلل هحرش يف يقارعلا نيدلا نيز انخيش هلقن : تلق

 ةعادو نب فاكع نع يلالهلا رشب نب ةيطع ىلإ هدانسإب «ءافعضلا» هباتك يف يليقعلا رفعج وبأ

 : لاق « «؟ةيراجف» : لاق ءال : لاق «« ؟ةأرما كل فاكع اي » : لاقف يب يبنلا ىتأ هنأ يلالهلا

 تنك نإ نيطايشلا ناوخإ نم اًدِإ تنأف»: لاق « معن : لاق « «؟رسوم حيحص تنأو» : لاق ءال

 يسفقن يذلاو[ ........... ]< حاكنلا انتنسف انم تنك نإو «مهب قحلاف ىراصنلا نابهر نم

 كرت نم ءاسنلاو لاجرلا نم نيحلاصلا يف ذفنأ : مهضعب لاقو . غلبأ حالس نيطايشلل ام هديب

 امو هللا لوسر اي يبأب : لاق « فسركو فسويو دوادو بويأ بحاوص مهنأ ةعادو نباو «حاكنلا

 . ماع ةئامسمخ رحبلا لحاس ىلع هللا دبع لجر » : لاقف «؟ فسرك

 )١( «حاكنلا » يف يذمرتلا هاور : فيعض ] ]۱٠۸٠بوي يبأ نع لامشلا يبأ نع لوحكم نع جاجحلا نع . .

 ثيدحلا اذه ىورو : لاق مث . بويأ يبأ نع لامشلا يبأ نع لوحكم نع ماوعلا نب دابع نع هاورو . اعوفرم

 ملو «بويأ يبأ نع «لوحكم نع جاجحلا نع دحاو ريغو ةيواعم وبأو يطساولا ديزي نب دمحمو ميشه
 حصأ ماوعلا نب دابعو « ثايغ نب صفح ثيدحو « لامشلا يبأ نع هيف اوركذي .

 . ظفاحلا كلذب حرص امك لوهجم لامشلا وبأو :تلق

 ؟ نوسرمت ناطیشلابآ مکبازع مکاتوم لذارأو « مکبازع مکرارش » : هيفو « )٥/ ۱١۳( دمحأ هاور : فیعض (۲)

 هدانسإو .ھا . رخآ اًمالک رکذو. . . ءاسنلا نم نيحلاصلا يف غلبأ حالس نم ناطيشلل ام (ظفللا اذكه)

 نع هیفو لجر نع لاق هناف « هيف لوحکم خيش وهو مهبم هيفو « هيف ملکتم وهو دشار نب دمحم هيف فیعض

 . تاياورلا ةيقب يف درو ام فالخب -يباحصلا مسا وهو - يميمتلا رشب نب فاكع

٤ 
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 اهعبتف هتبجعأف ةأرما هب ترمف « راهنلا موصيو ليللا موقي ماع ةئامثالث : مهضعب لاقو

 يمأو تنأ يبأب : لاقف « هيلع باتف فلس امل لجو زع هللا هكرادتف هللاب رفكو هبر ةدابع كرتو

 . ةيريمحلا موثلك تنب بنيز ةكربلاو هللا مساب كتجوز لق : لاق « ةي هللا لوسر اي ينجوز

 مث ‹ يوق ثيدحلاو « جاوزلاب ةي يبللا هرمأ يلالهلا ةعادو نب فاكع : يضاقلا لاقو

 ‹ دشار نب دمحم انآبنأ قازرلا دبع انثدح : لاق « «هدنسم» ىف دمحأ هاور : نيدلا نيز انخيش لاق

 اونوكت الو « مألا مكب رثاكم ينإفاوجورت » : ب هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ ىبأ ثيدح

 . « ىراصنلا ةينابهرك

 نم قبي ملول : لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم «لماكلا» يف يدع نبا ىورو

 مكرارش »لوقي : ب هللا لوسر تعمس ينإف ةجوزب ىلاعت هللا تيقل ادحاو اًموي الإ يلجأ

 هللا لوسر لاق : لاق «حيجن يبأ ثيدح نم «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا ىورو «  «مكبازع

 . "۲ انم سيلف حني ملف حكني نأ ىلع ردق نم » : ای

 نبا ثيدح نم يناربطلا ىورو « ةباحصلا يف ربلا دبع نباو يوغبلا هركذ اذه حيجن نباو

 .« ةنس فلأ ةدابع نم ريخ جوزتلا نإف اوجوزت » : لَك هللا لوسر لاق : لاق یسوم

 . «سودرفلا» بحاص هركذ : تلق

 ىلع ردق نم نأ ىتح نيع ضرف حاكنلا : اولاق ثيح « ةيرهاظلا تذخأ ثيداحألا هذهب

 باحصأ ضعب لاق هبو ةيافك ضرف : ليقف مهباحصأ فلتخاو « هكرتب مثأي قافنإلاو ٠ ءطولا

 . يعفاشلا

 : مهضعب لاقو « ةدكؤم ةنس : ليقو . يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو بحتسم : ليقو

 . ءاملعلا روهمج لوق يف بحتسم ةنس حاكنلا : « طوسبملا يفو . ةيافكلا ىلع بجاو

 نيرخأتملا دنع ةيافك ضرف هنإ : لاق نم : هلوق «عفانملا» يفو . ةدكؤم ةنس ؛طيحملا » يفو

 فوخو ناقوتلا ةلاح ضرف حاكنلا : “عئادبلا» يفو . يخركلا لوق وه : ليقو « انخياشم نم

 عضي : لاقو ‹ يموزخملا ديلولا وبأ ليعامسإ نب دلاخ ةمجرت يف « ٤١( /۳) لماكلا يف يدع نبا هاور ()

 . نيملسملا تاقث ىلع ثيدحلا

 سلغملا وبأو . حيحن يبأ نع سلغملا يبأ نع جيرج نبا نع ]۲۱۹٤[ «حاکنلا» يف « (۱۷۷ /۲) يمرادلا هاور ()

 . سلدم وهو جیرج نبا هنع نعنعو «لوهجم



 تناك نإو ةغيصلا نأل؛ يضاملا نع امهب ربعي نرظفلب لوبقلاو باجبإلاب دقعني حاكنلا : لاق

 ًاعرش ءاشتإلل تلعج دقف ًاعضو رابخإلل

 . فالخ الب انزلا يف عوقولا

 لاح يف ينعي «ةنس حاكنلا : يفسنلا لاقو . ذئنيح هكرت هعسيأل : « طوسبملا » يفو

 رهظي ال هنأل ‹هوركم روجلا ةلاح : اولاقو « ةوهشلا ةبلغ وهو « بجي ناقوتلا دنعو « لادتعاللا

 يبري نألف ةئامو سمخ ةنس ناك اذإ : لاق - هنع هللا يضر- ةفيذح نع يور : تلق نإف

 . دلو الو هل لهأ ال يذلا مكريخ : ًضيأ يورو « ءرملا دلو يبري نأ نم هل ريخ اًبلك ًورج مكدحأ

 حارجملا هاور ‹ مصاع يبأ ةياور نمامهنأل ؛ ناعوضومامهو : مزح نبا لاق : تلق

 لطبل لسنلا كرت نم امهيف ام سانلا لمعتسا ول هنأ امهعضو نايبو « هب حتحي ال « ينالقسعلا

 . همالك ىهتنا « كش الب هدر رهظيف « رفكلا لهأ بلغو « نيدلاو داهحلاو مالسإلا

 يذلا يعرشلا دقعلاب دقعني حاكنلا نأ هب دارأ :ش ( لوبقلاو باجيإلاب دقعني حاكنلا : لاق ) :م

 ةبقرلا كلم ةطساوب اهاح بجوي هنإف « عيبلا نع اًزارتحا هسفنب ديق امنإو « هسفنب ةأرملا لح بجوي

 حاكنلا ةدقع اهنمو « ةدقعلا يهو رحخآلاب هيفرط دحأ مض اذإ لبحلا دقع : لاقي « طبرلاو دقعلاو

 لصحيو « اًمكح رخآلا ىلإ امضنم نيدقاعلا دحأ مالك ريصيل ةعواطم داقعنالاو . طبرلاو

 نم نكمملا جارخإ باجيإلاب دارأو ‹« طئارشلا دوجو دنع ةصوصخم راثآ هل يعرش بيكرت

 . هكرتب بقاعي يذلا باجيإإلا ال « نيملكتملا دنع فورعملا وهام ىلع دوج ولا ىلإ ناكمإإلا

 ءابلا نأل اذه ىلإ ةراشإ باجيإلاب دقعني : هلوقو « هداقعنا ةلآ تجوزتو تجوز :انلوقو

 « اذكب دقعني عيبلا : مهلوقاذكو « ملقلاب تبتكو نيكسلاب تعطق : لاقي امك ةلآلا ىلع لخدت

 . لحملا يف كلملا بجوي يذلا يعرشلا دقعلا هب نونعي

 ينيجوز ةآرمال ءيش ىلع لجر بتك ول هنإف « ةباتكلا جرخيل نيظفللاب ديق :ش ( نيظفلب ) :م

 لاق هبو حاكنلا دقعني ال « كنم ىسفن تجوز هبيقع ءىشلا كلذ ىلع ةأرملا تبتكف « كسفن

 . دمحأو كلامو ىعفاشلا

 نع يأ :ش ( يضاملا نع ) :م نايبلا ةرابعلاو ريبعتلا نأل امهب نيبي يأ :ش ( امهب ربعب ) :م

 ةغيصلا نأل ) :م تلبق : لجرلا لوقيو « كنم يسفن تجوز : ةأرملا لوقت نأب يضاملا لعفلا ةغيص

 نوكيس وأ ناك ام راهظإ رابخإلا نأل ‹ عضولا لصأ يف رابخإلل يأ :ش ( اعضو رابخإلل تناك نإو

 تبثي ال تجوزت :كلوق كلذكو .مايقلا بجوي ال تمقأ كلوقنأل . نكي ملام تابثإل ال

 ثيح نم يآ :ش ( اعرش ءاشنإلل ) :م ةغيصلا يأ :ش ( تلعج دقف ) :م ةغلو اعضو جيوزتلا

 . نكي مل رم تابثإ ءاشنإلا نأل : عرشلا
٦ 



 : لوقي نأ لثم لبقتسملا نع رخآلابو يضاملا نع امهدحأب ربعي نيظفلب دقعنيو . ةجاحلل ًاعفد

 . حاکنلاب لیک وت اذه نأل ‹ كتجوز : لوقتف ينجوز

 تناكو « ةيلهاجلا يف ةققحتم تناك ةجاحلا نأل :ش ( ةجاحلل اعفد ءاشنإ ) :م تلعج اغنإ

 اغإو « عراشلا اهردقف « '“ حافس نم دلوأ ملو حاكن نم تدلو » : اي لاق « ةردقم ةحكنأ مهل

 دوجولا راصقف دوجولا ىلع لدأ نوكيف « دوجولا قبس ىضتقي هنأل ؛ ءاشنإلل ىضاملا ظفل ريتحا

 نألو « هلولدم اًببس رابخإلا سيلو هلولدل ببس ءاشنإلا نأ رابخإلاو ءاشنإلا نيب قرفلاو « هل اًقح
 ‹« بيذكتلاو قيدصتلا لمتحي ال ءاشنإلا نألو ءلولدملا عبتي رابخإلاو « هلولدم هعبتي ءاشنإلا

 . امهلمتحي رابخإلاو

 : نيدلا ديمح مامأإلا لاق :ش ( لبقتسملا نع رخآلاو يضاملا نع امهدحأب ربعي نيظفلب دقعنيو ) :م

 يسفن تجوز ةأرملا تلاقو تجوزت ينإ : لجرلا لوقي نأ لثم ؛ لبقتسملاو يضاملاب داقعنالا رظني

 : هلوق لثم باتكلا يف درو امو « يضاملل اعبت لبقتسملا ظفلب نوكيو ‹ حاكنلا حص دق « كنم

 لاق :ش ( كتجوز ) :م ةأرملا يأ :ش ( لوقتف ينجوز ) :م لجرلا يأ :ش (لوقي نأ لثم ) :م

 «دقعلا ىطعم نوكي الف « ليكوت - ينجوز - :هلوق نأل ؛ حيحص ريغ هنإ : ليق : نيدلا ديمح

 . انلقام حضاولا ريظنلاو لاق

 (اذه نأل) :م :هلوق ىنعم وهو عيبلا نود حاكنلا يف دقعلا يفرط ىلوتي دحاولا نب :باجيو

 نإ هنيبن ام ىلع حاكنلا يفرط يلوتي دحاولا يلولاو :ش ( حاكنلاب ليكوت ) :م ينجوز هلوق يأ :ش

 ةلزنمب ليكوتلاو « لوبقلاو باجيإلا ةلزنم - كتجوز - هلوق نأ لصاحلاو . ىلاعت هللا ءاش

 ةلزنمب نوكي ال - كتجوز - هلوق نكل « حاكنلا يف دقعلا يفرط ىلوتي دحاولاو « نيصحتلا

 . اًناسحتسا دقعلا رطش هنأك راصف «ًاليكو ريصي هب نأل ؛ ينجوز : هلوقب الإ « دقعلا يرطش

 كلذك سيل حاكنلاب ليكولاو « ليكولاب قلعتت عيبلا يف قوقحلا نأ عيبلاو حاكنلا نيب قرفلاو
 يضفي درلا ىلع جوزلا ةردق :«يباجيبسألا حرش» يفو « هريغ الو رهملا ميلستب بلاطي ال هنأل

 - ينجوز- : هلوق دنع دقعلا اوبجوأ اذإ مهنآل ؛ اهتليبقب « رانشلاو راعلا قاحلإو اهب رارضإللا ىلإ

 رانشو راع يلولاب قحليو عجري نأ جوزلل زاج اذهب دقعلا متي مل ول ًالثم كتجوز : يلولا لاق نب

 لاق ول اذكو « هدر يف راع ال ثيح عيبلا فالخب هلبقي ملف هنبا اهجوز : لاقي هنأل « زوجي ال اذهو

 لاق ولاذكو « مزلو حاكنلا حص كتجوز دق لجرلا ةنبا تلاقف كتنبا ينجوزتل كتئج : جوزلا
 ال حاكنلا نأل « حص كلذ ىلع كتجوزت دق : تلاقف « مهرد فلأ ىلع كجوزتأ : ةآرمال

 دق :تلاقف «اذك ىلع كبطخأ وأ« اذكب كجوزتأ : «لمكألا ةنازخ» يفو . مويلا هرصحي

 . يسخرسلا هركذ « علخلاو عيبلا فالخب « ناسحتسا وهو « حص يسفن كتجوز

 . (۳۲۹/۹) لیلغلا ءاورإ ۰ (۱۷۳ /۳) ۰ ریحلا صیخلت » رظنا ()

۷ 



 تلاقف كجوزتأ : لاق وأ « تلبق رخآلا لوقيو كتجوز : هلوقب دقعني :“ ينانيغرملا »يفو
 نع يورملا ربخلا يفو . احاكن ناك كنم يسفن تجوز تلاقف فلأب كتبطخ : لاق ولو « تلبق دق

 « فلأب يتنب كتجوز دق :لاق « حص كتجوزت دق : تلاقف « كتنبا ينجوز لاق ةفينح يبآ

 نعو « در هنأل ‹ حصيال رهملا لبقأ الو تلبق لاق نإو « حص رهملا نع تكسو « تلبق :لاقف

 كتنبا ينجوز :لاق : ينانيغرملا لاقو . عبت حاكنلا يف لاملا نأل « حصي ريبكلا صفح يبأ

 . دقعني ال دوهشلا ةرضحب تئش ثيح اهبصناو اهعفرا : لاقف

 ريغصلا وبأ اذه ىلع دزي ملو يتنبا تجوز : لاق دقعني : لضفلا نب دمحم مامإلا لاقو

 : رخآلا لاقف اذه تعب : لاق نم نأ ىلع لدياذهو ينبال تلبق :لوقي نأ الإ « بألل عقي تلبقف

 كتجوزت : تلاق « عيبلا تامدقم امهنم ناك اذإ كنم نإ : لقي مل نإو ‹ حص تيرتشا وأ تلبق

 : لاقف عمسي ارضاح اهوبأ ناك ولو « حصيال تلبق : لاقف يضر وأ يبأ زاجأ نإ اذك ىلع

 . زاج تلبق : لاقف كنم يسفن تجوز : تلاق ولو « زاج تيضر وأ تزجأ

 « دقعني هنأ خياشملا راتخا « ترص وأ « معن : تلاقف «يل ةأرما ترص :«ةريخذلا» يفو

 حصيو ءاضق راتخملا ىلع حصي ال دوهشلا ةرضحب يتجوز هذه : لاق ول :“ هقفلا عماوج » يفو

 وأ تيضر : تلاقف سلجملا يف وهو نالف يضر وأ تيضر نإ كتجوزت : لاق ولو . هللا نيبو هنيب
 . زاج تضر : لاق

 يفو « ناتياور عيبلا نالطب يفو « لطب لوبقلا لبق نيجوزلا دحأ ماق [ول] : «ةينقلا » يفو
 كتجوز لاقو ةدحاو تنب هل . يعفاشلل اًقالخ اندنع طرشب سيل لوبقلا يف لوقلاو : «عئادبلا»

 اهمسااوركذي ملو دوهشلا اهفرعي مل ةبقتنم ةرضاح جوزت حصي مل ناتنب هل ناك نإو « حص يتنب
 حصي مل ةشئاع يتنب كتجوز : لاقف ةمطاف اهمسا ةدحاو تنب هل « يرصبلا دنع الإ زوجي اهبسنو

 سيلو « تلبقف تيب يف ةأرماو جوزت . اهيلإ راشملا يف وغل مسالا نأل « هذه ةشئاع : لوقي نأ الإ

 تيمس « اهمالك اوفرع اذإ الإ حصي مل اهريغ اهعم ناك نإو «حص اهمالك اوعمسف اهريغ اهعم

 . فرشألاب تجوز مساب ربكلا يفو «رغصلا يف

 ال طرشلاب حاكنلا قيلعت حصي ال امكو « حصي أل يتدع ءاضقنا دعب يسفن تجوز : تلاق

 حص اهمسي ملو يتنب كتجوز : لاقف «جوز تاذو مآ ناتنب هل . لبقتسم تقو ىلإ هتفاضإ زوجي

 نيدلا ناهرب لاق . لوبق وهف سلجملا يف رهملا هيلإ عفد لب اًنيش لبقي ملف هنم اهسفن تجوز

 لاق . دقعنيال :نيدلا عيدب يضاقلا لاقو . «طيحملا» بحاص نيدلا ناهربو « يدنقرمسلا

 . دقعني ال « يجوز اي كيلع مالسلا : تلاقف « يتجوز اي كيلع مالسلا :ةأرمال

 نم روهشملا وهو لبنح نبا لاق هبو بعالملاو لزاهلا حأكن حصيو : يدعسلا يلع ركذ
۸ 



 . ةقدصلاو كيلمتلاو ةبهلاو جيوزتلاو حاكنلا ظفلب دقعنيو

 °" « ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا : دج نهلزه ثالث » : اإ لاق « «ةريخذلا» يف هركذ كلام بهذم
 . حاكنلا يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو« يذمرتلا هاور

 ىلإ تفتلي الو « هب ذخاؤم هتعجرو هحاكنو لزاهلا قالط نأ هيفو اًضيأ دواد وبأ هاور : تلق

 نأ ىلإ ةيكلاملا ضعب بهذ دقو . لجو زع هللا نيبو هنيب اميف اًضيأ نيدي الو ًالزاه تنك هلوق

 لبق خسفيو « بعل الو لزه حاكن زوجي ال : مهنم دايز نب يلع لاقف « حيحص ريغ لزاهلا حاكن
 . مزال حيحص هنإ : مهنم دابللا نبا ركب وبأ لاقو « هزجن مساقلا نبا نعو « هدعبو ءانبلا

 «ءاطعو «دوعسم نبا نع كلذ يورو « ءاملعلا ةماع لوق وهو : نيدلا نيز انخيش لاق

 . يعفاشلاو « رفعج يبأ لوق وهو

 ‹« كتحكن : لوقيف « ينحكنا : لوقي نأب :ش ( حاكنلا ظفلب ) :م حاكنلا يأ :ش ( دقعنيو ) :م

 يأ :ش (جيوزتلاو ) :م كتحكنأ : لوقيف كتنبا ينحكنأ : لوقي نأب حاكنإلا ظفلب خسنلا ضعب يفو

 . كتجوزت : لوقيف ينجوزت نع حيوزتلا ظفلبو

 لوقي وأ « تبهو : لوقتف ‹ كسفن يل يبه : لوقي نأب « ةبهلا ظفلبو يأ :ش ( ةبهلاو ) :م

 ينكلم :لوقي نأب كلمتلا ظفلبو يأ :ش ( كيلمتلاو ) :م تبهو : لوقيف « كتنبا يل به : اهيبأل

 . تكلم : لوقيف « كتنب

 ‹«تقدصت :لوقتف « كسفنب يل يقدصت : لوقي نأب ةقدصلا ظفلبو يأ :ش ( ةقدصلاو ) :م

 .دوادو ديبع وبأو روث وبأو كلامو حلاص نب نسحلاو يروثلاو دهاجم لاق هلك اذهبو

 «ةيانكو حيرص : ناعون حاكنلا اهب دقعني يتلا ظافلألا :«طيحملا»و ؛طوسبملا» يفو
 هب دقعني ال امو «هب دقعنيام : عاونأ ةثالث ةيانكو اعرشو اًفرع جيوزتلاو حاكنلا ظفل : حيرصلاف

 . هيف فلتخا امو

 . اهريغو ةقدصلاو ةبهلاو كيلمتلاف : لوألا امأ

 يأرلاب ةزاجإلاو ةلاقإلاو علخلاو عتمتلاو ةحابإلاو لالحإلا هب دقعني ال ام وهو : يناثلاو
 . عاديإلاو ءالولاو ةباتكلاو ةراعإلاو ةكرشلاو ىضرلاو

 يتنبا كتعب : بألا لاق وأ يسفن كتعب : تلاق ولو ءارشلاو عيبلا هيف اوفلتخا ام : ثلاثلاو

 مساقلا وبأ ناكو « خياشملا هيف فلتخا دقف « معنب تباجأف « اذكب كتيرتشا : لجرلا لاق وأ ءاذكب

 نع لدرأ نبا بيبح نب نمحرلا دبع نع « [۲۰۳۹] ةجام نبا « [۲۱۹۲] دواد وبا ۰ ]۱۱۸٤[ يذمرتلا هاور (۱)

 « ثيدحلا نيل وهو لدرأ نب نمحرلا دبع هيفو . اًعوفرم ةريره يبأ نع كهام نب فسوي نع حابر يبأ نب ءاطع

 . ةعجرلا لدب قاتعلا قرطلا ضعب يف عقو دقو اهب ىنعملا رقتسي دهاوش ثيدحللو
۹ 



 ‹ هيف ةقيقح سيل كيلمتلا نأل؛ جيوزتلاو حاكنلا ظفلب الإ دقعني ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 هنع ًازاجم الو

 : لاق مث ةأرماب ىنزاذإ :لاقو «دودحلا» باتك يف دمحم راشأ هيلإو « هزاوجب لوقي يخلبلا

 ةياور وهو « حاكنلا ىوعد هلعجف امهيف دحل ا هنع طقسي : لاقو « امهنيب ىوسف اهتيرتشاو اهتج وزت
 .هريغو « ةريخذلا» يف هركذ حيحصلاوهو رفعج يبأ نع

 لكب حاكنلا دقعنيو : «هقفلا عماوج» يفو « عيبلا ظفلب دقعني ال : شمعألا ركب وبأ لاقو

 رهملا ركذي مل نإو « ةقدصلاو ةبهلاو عيبلاك رهملا هعم ركذ اذإ ةين ريغب نوعلا كيلمتلا عرش ظفل
 ةماعدنعو « ةراعإلاو ةراجإلا ظفلب يخركلا دنع دقعني : «ةفحتلا»و «عئادبلا» يفو . ةينلاب دقعني

 ةبقرلا كلم ديفي هنأل هب دقعني ليقو «دقعنيال: ليق ضرقلا يفو « امهب دقعني ال باحصألا

 امهدنع كلما ديفي هنأل « دمحمو رفعج ىبأ لوق سايق ىلعدقعني : «ينانيغرملا يفو

 ملسلا دقعنيو « ةبقرلا كلم ديفي هنأل « هب دقعني : ليقو « دقعني ال : ليق ملسلا ظفلبو « ضرقلاب
 دقعني ليقو هب دقعني ال ليق « فرصلا يف اوفلتخاو . ادساف اكلم هكلم هضبق ول یتح ناویحلا يف
 ال : يناجرجلا لاقو . خياشملا فالتخا نهرلا يفو دقعني يواحطلا نعو « ةيصولاب دقعني الو
 . دقعلا ءادتبال ال قحلا طاقسإل هنوكل حلصلا اذكو « خسفلل ةعوضوم اهنأل ء ةلاقإلاب دقعني

 ظفلب دقعني هنأ فسوي يبأ نع رشب ىورو « ةيطعلاو حلصلا ظفلب دقعني : يسخرسلا لاقو
 ىفو « لبق اذإ احاكن ناك اذكب كيلع يسفن تددر : تلاقف « اتئاب ةأرما قلط :هتروص < درلا
 ٠ ٠ . دقعني ال ةعتم كجوزتأ : لاق «ةريخذلا»

 لطاب وهف ةعتمأ كجورتأ : «ىقتنملا» يفو « ةعتملا ظفل وغليو دقعني هنع «تاينوراهلا» يفو
 ةنس يتئامك ابلاغ ةدملا كلت ىلإ ناشيعي ال اناك اذإ الإ دقعني ال اذك ةدم كب عتمأ :؛ينانيغرملا» يفو
 . لعجلاب دقعني ال حاكنلا : ينانيغرملا لاقو « اًمكح دبؤم هنأل ةنس ةئامئالثو

 تلاق اذإ فسوي يبأ نع :؟متسر نبا رداون يفو « حيحصب سيل اذه : ةريخذلا» يف لاق
 هادمع ولو ءاًحاكن نوكي تلبق : لاقف دوهشلا ةرضحب فلأب كل يسفن تلعج :لجرل ةأرما
 . هيف خیاشملا فلتخا هب ناملعی الو اًحاکن هنوکب نامهفی ظفلب

 ‹ دمحأ لاق هبو :ش ( جيوزتلاو حاكنلا ظفلب الإ دقعني ال : - هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 وأ حاكنلا يف يأ :ش ( هيف ةقيقح سيل كيلمتلا نأل ):م يرهزلاو ءاطعو بيسملا نب ديعس لوق وهو
 . لصألا فالخ وهو فدارتلا مزلي امهيف ةقيقح ناك ول هنأل ٠ جيوزتلا يف

 يناعملا يف ةلكاشملا يضتقي زاجملا نأل . جيوزتلا وأ حاكنلا نع ىأ :ش ( هنع ازاجم الو ) :م

N۰ 



 نأ : انلو . ًالصأ ةكولمملاو كلاملا نيب جاودزا الو مض الو مضلل حاكنلاو « قيفلتلل جيوزتلا نأل

 زاجملا قيرط ةيببسلاو حاكنلاب تباثلا وهو ةبقرلا كلم ةطساوب اهلحم يف ةعتملا كلل ببس كيلمتلا

 ؟؛ حيحصلا يف ةراجإلا ةظفلب دقعني الو « زاجملا قيرط دوجول حيحصلا وه عيبلا ظفلب دقعنيو

 ةعتملا كلل ببسب سيل هنأل

 تمزال اذإ رخآلاب امهدحأ تقفلو نيبوشلا تقفل لاقي :ش ( قيفلتلل جيوزتلا نأل ) :م دجوي ملو

 الو مض الو مضلل حاكنلاو ) :م . ضعب ىلإ اهضعب مض يأ ةقفلم ثيداحأ : لاقيو . ةطايخل اب امهنيب

 امهنيب ناك ولو « حاكنلا دسفي ةحوكنم ىرتشا ول اذهلو :ش ( ًالصأ ةكولمملاو كلاملا نيب جاودزا

 . دسفامل ةمءالم

 لعف تراص اذإ ةعتملا كلمل ببس ةبقرلا كيلمت ينعي :ش ( ةعتملا كلل ببس كيلمتلا نأ انلو ) :م

 يف) :م : هلوقب ديقو « زاجملا قيرط ةيببسلاو حاكنلاب تباثلا وهو ةعتملا كلمو « هيلإ هئاضفإل ةعتملا

 ةمألاو ةعاضرلا نم تخألاو مئاهبلاو ناملغلا كيلمت نع ازارتحا ةعتملا لحم يف يأ :ش ( اهلحم

 .ةعتملا كلم الحم تسيل اهنإف ؛ ةيسوجملا

 :ش ( تباثلا وهو ) :م ةعتملا كلل ببس كيلمتلا : هلوقب قلعتي :ش ( ةبقرلا كلم ةطساوب ) :م

 قيرط ةيببسلاو ) :م ببسلا رابتعاب لاصتا امهنيب ناكف :ش ( حاكنلاب ) :م تباثلا وهو ةبقرلا كلم يأ

 ببسلا قالطإ باب نم نوكيف ةراعتسالا تحصف . ىنعملا ةهج نم ًالاصتا نكي مل نإو :ش ( زاجلا

 فيكف « هدسفأ حاكنلا كلم ىلع درو اذإ ةبقرلا كلم نأب ضرتعاو : لمكألا لاق ٠ ببسملا ىلع

 ثيح نم لب « ةلاحم ال ءطولا رحت ثيح نم سيل حاكنلا داسفإ نأب : بيجأو . هب حاكنلا تبثي

 ‹ لزعلا نم عنملاو ىنكسلاو ةقفنلا ريرقتو مسقلا بلط نم حاكنلا بجوم يف اهل ةيكلام برض
 . ةراعتسالا تزاجف هيفنيو هتي ام نيب ةافانم ال ذئنبحو

 لاق وأ « يسفن كتعب : ةأرملا تلاق نأب :ش ( عيبلا ظفلب ) :م حاكنلا يأ :ش ( دقعنيو ) :م

 (حيحصلا وه) :م معنب تباجأف « اذكب كتيرتشا : لاق ءارشلا ظفلب اذكو « كنم يتنب تعب : بألا

 هنإف « شمعألا ركب يبأ لوق نع هب زرتحاو . حيحصلا وه عيبلا ظفلب حاكنلا داق عنا ينعي :ش

 ببسب كلملا نأل :ش ( زاجلا قيرط دوجول ) :م بيرق نع هانركذ دقو « عيبلا ظفلب دقعني ال : لاق

 . هتراعتسا زوجيف لحم يف ةعتملا كلم

 بألا لوقي وأ « اذكب كنم يسفن ترجأ : ةأرما لوقت نأب :ش ( ةراجإلا ظفلب دقعني الو ) :م

 يف ) :م زوجي ال هنإف كلذ اورضح نيذلا دوهشلا نأ ملعاو « حاكنلا هب ىونو اذكب يتنبا ترجأ

 . اهب دقعني :لاق هنإف « يخركلا لوق نع ارارتحا :ش ( حيحصلا

 الإ دقعنت ال ةراجإلا نأل :ش ( ةعتملا كلم اًببس سيل ) :م ةراجإلا ظفل نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 . ةراعتسالا حصت ىنأف « ةافانملا ليبس ىلع رياغت امهنيبو « ادبؤم الإ دقعني ال حاكنلاو ةتقؤم
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 ام ىلإ افاضم كلملا بجوت اهنأل ةيصولا ظفلب الو ءانلق امل ةراعإلاو لالحإلاو ةحابإلا ظفلب الو
 نيملسم نيغلاب نيلقاع نيرح نيدهاش روضحب الإ نيملسملا حاكن دقعني الو : لاق . توملا دعب

 هللا ىضر- لاق . فذقلا ىف نيدودحم وأ لودع ريغ وأ اوناك الودع نيتآرماو لجر وأ «نیلجر
 «دوهشب الإ حاکن ال» : مالسلا هيلع هلوقل حاكنلا باب يف طرش ةداهشلا نأ ملعا : -هنع

 ال ةراعإلاو لالحإلاو ) :م ةحابإلا ظفلب اًنضيأ حاكنلا دقعني الو يأ :ش ( ةحابإلا ظفلب الو ) :م
 ال هريغل اًماعط حابأ وأ« لحأ نم نإف « لالحإلاو « ةحابإلا امأ ٠ كلملل اببس سيل هنأ :ش ( الف
 . حيبملا كلم ىلع هفلتي اغإو « هكليي

 الو ) :م ةعحلا كلم هب دافتسي اكلم بجوت الف « ضوع ريغب ةعفنلا كيلمت اهنإ ةراعإلا امأو
 ( اهنأل ) :م يتنباب كل تيصوأ بألا لوقي نأب ةيصولا ظفلب اًضيأ دقعني الو يأ :ش ( ةيصولا ظفلب
 حصت الف ءامهنيب ةبسانم الف :ش ( توما دعب ام ىلإ اًئاضم كلما بجوت ) :م ةيصولا نأل يأ :ش
 . ةراعتسالا

 عضب كل تيصوأ لاق وأ دقعني هنإف « نآلا يتنباب كل تيصوأ : لاق ول يخركلا نعو

 ةهبشب دقعني ظافلألا هذهل رابتعالا نأ ملعاو . حاكنلا دقعني رخآلا لبق ول اذكب لاحلا يف يتيراج
 .(طوسبملا» ىف اذك « لوخدلا دنع لثملا رهم نمو ىمسملا نم لقآ هب بجيو « دحلا هب طقسيف

 « اندنع طرش حاكنلا يف ةداهشلا :ش ( نیدهاش روضحب ر الإ نیملسمل | حاکن دقعني الو : لاق ) :م

 يروثلا نايفسو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو ديز نب رباجو بيسملا نب ديعس بهذم وهو
 . «فارشألا» ىف رذنملا نبا هاكح « دمحأو يعفاشلاو ةداتقو يعازوألاو

 ريغ نم زوجي روث وبأو نسحلا نب هللا دبعو نوراه نب دیزیو « يدهم نب نمحرلا دبع لاقو
 . -امهنع ىلاعت هللا يضر- ديز نباو يلع نب نسحلا لعف اذكو «[ .e ] ةداهش

 اذإ دوهش ريغب زوجي : ةفئاط تلاقو « ىسحخرسلا هركذ ىبتعلا نامثعو ىليل يبأ نبا لاق هبو
 : هلوقب امهفيصوتب نيدهاشلا ةداهش ديق هنإ مث « ةنيدملا لهأو كلامو يرهزلا لوق وهو هونلعأ

 وأ لودع ريغ وأ الودع اوناك ءاوس « نيتأرماو لجر وأ « نيلجر نيملسم نیغلاب نیلقاع نیرح ) :م

 فاصوألا هذه يف ام ركذي مث :ش ( فذقلا يف ) :م نيدودحم نادهاشلا ناكو يآ :ش ( نيدودحم
 . ليلعتلاو فالخلا هيف اب دوهشلل

 حاكنلا باب يف طرش ةداهشلا نآ ملعا : - ىلاعت هللا همحر- ) :م: فنصملا يف يآ :ش ( لاق) :م

 يخبنيو « ظفللا اذهب بيرغ اذه :ش ( دوهشب الإ حاكن ال ) :م ذي يبنلا لوقل يآ :ش ( : يب هلوقل

 هللا يضر- ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا ثيدح نم « هحيحص» يف نابح نبا هور ا لدتسي نأ
 نم ناک امو « لدع يدهاشو يلوب الإ حاكت ال » : رالي هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع ىلاعت
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 ةيرحلا رابعا نم دب الو . ةداهشلا نود نالعإلا طارتشا يف -هللا همحر - كلام ىلع ةجح وهو

 ةيالو ال هنأل ‹ غولبلاو لقعلا رابتعا نم دب الو « ةيالولا مدعل هل ةداهش ال دبعلا نأل ؛ امهيف

 . هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجاشت نإف « لطاب وهف كلذ ريغ ىلع حاكنلا

 دحاو ربخ هنأب ضرتعاو : لمكألا لاقو « ربخلا اذه ريغ نيدهاشلا ركذ يف حصي الو : لاق

 هریغو « (۳ ةيآلا :ءاسنلا)  ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف : یلاعت هلوق صیصخت زوجي الف

 ةدايزلا زوجيف لوبقلاب ةمألا هتقلت روهشم ثيدح اذه نأب مالسإلا رخف مامإلا باجأو تايآلا نم

 . هللا باتک ىلع

 يف كلام ىلع ةجح )م روهشملا ثيدحلا يأ :ش ( وهو ) :م یفخیال رظن هیفاذه : تلق

 ىلع ةجح نوكي فيكف ‹« ظفللا اذهب تبثي مل ثيدحلا اذه :ش ( داهشإللا نود نالعإلا طارتشا

 . هيلع ةجح روكذملا ةشئاع ثيدح معن . كلام

 نب ىسيع نع نوراه نب ديزي نع عينم نب دمحأ انثدح : يذمرتلا هاور اب كلام جتحاو

 ثيدحلا اذه ةحص انملس نإو ‹ ثيدحلا يف فيعض نوميم نب ىسيعو « بيرغ نسح :لاقو

 (ةيالولا مدعل هل ةداهش ال دبعلا نأل ) :م نيدهاشلا يف يأ :ش ( امهيف ةيرحلا رابتعا نم دب الو) :م

 . ةيالولا باب نم ةداهشلاو :ش

 دنع جاتحي امنإ كلذو ‹ ىبأ ول اعرش ريخلا ىلع لوقلا ذافن نع ةرابع ةيالولا نأب ضرتعاو

 ةداهشب دقعني فذقلا يف نيدودحملا ةداهشب دقعني امكف « داقعنالا ةلاح ىف انمالكو « ءادألا

 . لاجل ااذه ىفاهل لخدم ال ةيالولا ذإ ؛ نيدبعلا

 ةيالولا اهب دارملا اغإو « انه دارم تسيلو ةيدعتم ةيالو ىلإ حاتحي ءادألا نأب : بيجأو

 . ةداهشلا لصأ طارتشاك ‹ حاكنلا رمأل اًميظعت ةرصاقلا

 نب ناميلس نع جيرج نبا نع ثايغ نب صفح نع يومألا ديعس نب ییحی نب دیعس نع نابح نبا هاور : حیحص (۱)
 ...NN لدع يدهاشو هيف لقي مل لاق مث اعوفرم . . . ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ىسوم

 ثراحلا نب دلاخ نع باهولا دبع نب هللا دبعو «ثايغ نب صفح نع «يومألا ىيحي نب ديعس : سفنأ

 هلقن . ھا . ربخلااذه ريغ نيدهاشلا ركذ يف حصي الو ‹ سنوي نب ىسيع نع يقرلا سنوي نب نمحرلا دبعو

 . )٤/ A1) دئاوزلا عمجم عجار . يعليزلا هنع
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 الو . ملسملا ىلع رفاكلل ةداهش ال نأل ؛ نيملسملا ةحكنأ يف مالسإلا رابتعا نم دب الو «امهنودب

 نيقسافلا ةرضحب دقعني ىتح ةلادعلا طرتشت الو . ىلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا يف فرعتسو

 -هللا همحر- یعفاشلل افالخ « اندنع

 الو « غولبلاو لقعلا نودب يأ :ش ( امهنودب ةيالو ال هنأل ‹ غولبلاو لقعلا رابتعا نم دب الو ) :م

 نع ىتأي ام ىلع ةلادعلاو ةروكذلا فصو ىف فالخلا اغإو ٠ ةداهشلا يف امهطارتشا يف فالحخ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق

 ينعي :ش ( ملسملا ىلع رفاكلل ةداهش ال هنأل ؛ نيملسملا ةحكنأ يف مالسإلا رابتعا نم دب الو ) :م

 ءادألا هب دارملا سيل هنأ رم يذلا رظنلا هيفو « ملسملا ىلع رفاكلل ةيالو الو « ةيالولا باب نم هنآ
 . ًاًطرش ةيالولا نوكت ىتح

 ببسب ءيشل ميظعت الو « اًميظعت تناك انإ « ةفيظو ةداهشلا نأ انركذ دق انإ : باوجلاو

 دوادو يعفاشلا لاقو :ش ( نيتأرماو لجر ةرضحب دقعني ىتح ةروكذلا فصو طرتشي الو ) م

 هدنع نإف :ش (يعفاشلا فالخ هيفو ) :م ءاسنلا نم عبرأ ةداهشب هزوجو مزح نبا هراتخاو هباحصأو

 . «لدع يدهاشو يلوب الإ حاكنال » : ايب هلوق ةلالدل ءاسنلا ةداهش هيف زوجي ال

 نيعتيف عامجإلاب دارم ريغ يناثلاو « ىثنأو ركذ ىلع وأ نيركذ ىلع عقي نيدهاش ظفل نإف

 . لوألا

 حاكنلاو ةيلدبلا ةروص رابتعاب ةهبش عون هيف نكل « صنلاب ةيلصأ ةجح ءاسنلا ةداهش : انلق

 . ةهبشلاب تبثي اغإ

 (ىلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا يف ) :م -هللا همحر- يعفاشلا فالخ ىأ :ش ( فرعتسو ) :م
 . لجو زع هللا ءاش نإ ءىجيسو ‹ ةداهشلا باتك ىف ىعفاشلا فالحخ دعو هنإف :ش

 ةرضحب ) :م حاكنلا يأ :ش ( دقعني ىتح ) :م حاكنلا دوهش يف يأ :ش ( ةلادعلا طرتشت الو ) :م

 ءدمحأ لاق هبو « نيقسافلا ةرضحب دقعني ال : لوقي هنإف :ش ( يعفاشلل اًالخ ءاندنع نيقسافلا

 ‹ ىنعم ةلوبقم هيف ةداهشلا نأل « نيقسافلا روضحب دقعني ال : «ةياهنلا» يف نيمرحلا مامإ لاقو

 . ىهتنا « امهتداهشب تبثي ال دقعلا نأل « دوحجلا نع دقعلا نوص وهو

 امهروضحب دقعلا حصيو ‹ ةجحلا دنعامهتداهشب تبثي ال هنإف « نيروتسملاف لطاب اذه
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 نم نوكيف « ةيالولا لهأ نم هنآ انلو . ةناهإلا لهأ نم قسافلاو « ةماركلا باب نم ةداهشلا نأ هل

 نم هنأل ‹ هريغ ىلع مرحي ال همالسإل هسفن ىلع ةيالولا مرحب مل امل هنأل اذهو ء ةداهشلا لهأ

 . ًادهاش اذكو ًادلقم حلصیف ادلقم حلص هنألو « هسنج

 اومركأ» : للك هلوقل :ش ( ةماركلا باب نم ةداهشلا نأ ) :م يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م

 تيقل اذإ» : هلوقل :ش ( ةناهإلا لهأ نم قسافلاو ) :م « قوقحلا مهب ييحي هللا نإف «دوهشلا

 مدعل هقدص حجرتي الو « بذكلاو قدصلا لمتحم همالك نألو «« روهقم هج وب هقلأف قسافلا

 . ةجح حصي الف ًالمتحم يقب حجرملا تاف اذإف ٠ فرع ام ىلع حجرملا يه ةلادعلا ذإ « هتلادع

 له نم نوكيف ) :م هسفن يف همالسإل :ش ( ةيالولا لهأ نم ) :م قسافلا يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 يهو « هريغ ىلع ةيالولا لهأ نم نوكي هسفن ىلع ةيالولا لهأ نم ناك اذإ هنأل :ش (ةداهشلا

 .ةداهشلا

 نأ ملسنالف« ةرصاق ةيالو هسفن ىلع ةيالولا : لاقي امع باوج ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 . هريغ ىلإ ةيدعتم اهنأل « ةداهشلا لهأ نم ناك هسفن ىلع ةيالولا لهأ نم ناك نم

 :م ةيالولا لهأ نم هنأل « ةداهشلا لهأ نم قسافلا نإ انلق يذلا اذه : لاقي نأ باوحجلا ريرقتو

 ال ) :م املسم هنوكل يأ :ش ( همالسإل هسفن ىلع ةيالولا مرحي مل ام ) :م قسافلا نأل يأ :ش ( هنأل )

 .هريغ ىلع ةيالولل ًالهأ هنوك نأل يأ :ش (هنأل « هريغ ىلع ) :م ةيالولا يأ :ش ( مرحي

 هنأل يف ريمضلا : ليقو . هسفن ىلع ةيالوللالهأ هنوك سنج نم يأ :ش ( هسنج نم ) :م

 .دوهشملل

 اتاطلس يأ « ماللا رسكب :ش ( ادلقم حلص ) :مدهاشلا وهو قتسافلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 نم هيلع دوهشملا يأ « قسف نم[. . . .]مل ةعبرألا ءافلخلا دعب ةمئألا روهمج نإف < ةفيلخو

 قسفلاب ةمامأإلا نع جورخلاب لوقلاف هوحنو روكذملا مكحلا ليوأت ىلع ةيالولا نأل يأ هنأل

 وأ « ايضاق يأ « ماللا حتفب :ش ( ادلقم حلصيف ) :م كلذك ناك اذإف . ميظع داسف ىلإ يضفي

 .اًمکاح

 لاق . دحاو باب نم ءاضقلاو ةداهشلا نأل « ادهاش اذكف يأ :ش ( اًدهاش اذكو ) :م

 . ءاضقلا ةيلهآ ىلع ةبترم ةداهشلا ةيلهأ نوكت نأ هنم مهي هنأل « حماست هترابع يف : لمكآلا

 لاق ولو « ةداهشلا ةيلهأ نم ةدافتسم ءاضقلا ةيلهأ نأ «ىضاقلا بدأ» باتك ىف ركذ دقو

 ةنطلسلا ةيلهأ نأل « ماللا رسكب دلقم ىلع اًبترم نوكي نأ زوجي : لاقي ال نسحأ ناك واولاب
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 ًالمحت ةداهشلا لهأ نم نوكيف ةيالولا لهأ نم فذقلا يف دودحملاو

 . كلذك هيلع نأل « ةداهشلا ةيلهأ نم ةدافتسم تسيل

 ةيالو نع عني ال نألف اررض معأ يه ةيالو نع عني ال قسفلا ناك اذإ همالك نأ :باوجحلاو
 نم قسافلا: لاق ولو . ةحصلا فالخ ريغ هجولااذه ىلع بيترتلاو « ىلوأ ةصاخو ررضلا ةماع

 ةيالولا تناكف هيف مازلإ ال هنأل داقعنالا ىلع اًدهاش حلصيف فالح الب ةرصاقلا ةيالولا لهأ

 . اًمهف لهسأ ناكل ةرصاق

 ةداهشلا لهأ نم نوكيف ) :م مالسإللا ىلإ اًرظن : :ش ( ةيالولا لهأ نم فذقلا يف دودحملاو ) : ۴

 . ءادألا ثيح نم ال : ةداهشلا لمحت ثيح نم ينعي: :ش (ًالمحت

 مدعي وهو «لوبقلا نع يهن « ٤( ةيآلا : رونلا ) 4 ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو : یلاعت هلوقو

 ةرمثلا توفو ءيشلا كلذ ققحت يضتقي ء ءيشلا لوبق نع يفنلا ذإ؛ ةداهشلا لصأ ال ءادألا فصو

 . ءىجي ام ىلع نايمعلا ةداهشك < ‹ لصألا توف ىلع لدي ال

 نيقساف وأ فذقلا ىف نيدودحم وأ نييمعأب هباحصأو رفعج وبأ راتخا :رذنملا نبا لاقو
 .امهتداهش يف اوفلتخا دقو « نيدبعلا ةداهشب هولطبأو  امهتداهش در ىلع عمجلا

 نيدودحلملاب دارملاو هفرعي ال ام ةفيلخلا رثكأو « هلهجأ ام : لاقو يجورسلا هنع باجأو

 دعب ءاملعلا نم ةعامج نع ةلوبقمامهتداهشو نيقسافلا ركذ عم امهركذ يف ةدئاف الف الإو نابئاتلا

 قساف مکءاج نإ # : یلاعت هللا لاق « همکح ذفن مکاح هب مکح ول یتح ةداهش هل قسافلاو
 فالخب « درلاو عفدلاب انرمأي ملو نيبتلاو تيبشتلاب انرمأف « ١( ةيآلا : تارجحلا) « & اونیبتف ًابنب
 ىلع ةيالو هل تسيل دبعلاو . ريغلا ىلع مازلإ امهيف ذإ ةيالولا باب نم ةداهشلا نإف ¢ نيدبعلا

 ‹ نيروكذملا ةداهش در يف عامجإلا لقن يف فزاج دقو « هريغ ىلع ةيالو هل تبشت فيكف « هسفن

 . ربخ حاكنلا يف نيدهاشلا طارتشا يف ةي يبنلا نع تبثي ملو : لاق

 عيبلا يف داهشإلاب هللا رمأ : لوقيو يأرلا باحصأ ىلع بيعي نوراه نب ديزي ناکو : لاق
 هنودب حاکنلاو «زئاج هنودب عيبلا نأ يأرلا باحصأ معز فيكف ذ« حاكنلا يف داهشإلاب رمأي ملو

 ؟ دساف

 يف رمألا نأ ىلع ةلئاق ةمئألا نأل « رذنملا نبا لهج نم مظعأ هلهج : يجورسلا لاقو
 . يناعملا نود ةغللاب قتلعتملا الإ مهفلا نم هل سيل ديزيو « بابحتسا رمآ عيابتلا ىلع داهشإلا

 ىلع نعط اذه هنعطو « حاكنلا يف داهشإلا طارتشا ىلع ىوتفلا لهأو ءاملعلا روهمجو
 . ىهتنا « هباحصأو ةفينح وبأ صخي الو بيترت نع ىضم ام مهانركذ نيذلا
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 ينباو نايمعلا ةداهش يف امك هتاوفب ىلابي الف هتيرحل يهنلاب ءادألا ةرمث تئافلا اغنإو

 امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع حص نييمذ ةداهشب ةيمذ ملسم جوزت نإو :لاق.نيدقاعلا

 ةداهش الو ةداهش حاكنلا يف عامسلا نأل ءزوجي ال : -هللا امهمحر- رفزو ‹ دمحم لاقو . -هللا

 ملسملا ىلع رفاكلل

 ام هدري ربخ حاكنلا يف نيدهاشلا طارتشا يف ةي هللا لوسر نع تبثی مل - : هلوق : تلق

 . بيرق نع رم دقو - اهنع ىلاعت هللا يضر -ةشئاع ثيدح نم نابح نبا هاور

 لهآ نم ناك اذإ فذقلا يف دودحملا نإ : لاقي امع باوج :ش ( ءادألا ةرمث تئافلا اغإو ) :م

 ةداهش نم تئافلا اغإو -: هلوقب باجأف « كلذك تسيلو ةيدعتم هتداهش نوكت نأ ىغبني ةيالولا

 . ءادآلا ةرمث فذقلا يف دودحلا

 :رونلا ) 4 اذبآ ةداهش مهل اولبقت الو :  ىلاعت هلوقل :ش ( هتميرحل يهنلاب ):م مهتداهش ءادأ يأ

 ركذ امنو « ءادألا ةرمث تاوفب يأ :ش ( هتاوفب ) :م لوهجملا ةغيصب :ش ( ىلابي الف ) :م « ( ٤ ةيآلا

 نإف :ش ( نايمعلا ةداهش يف امك ) :م ءادألا ظفل ىلإ رظنلاب امأو . روكذملا رابتعاب امهل ريمضلا

 . عامجإلاب ءادألا دنع لبقت الو < عامجإلاب مهتداهشب دقعني حاكنلا

 امهتداهشب دقعني حاكنلا نإف « نيدقاعلا ينبا ةداهش يف اذكو يأ :ش ( نيدقاعلا ينباو ) :م

 . عامجإلاب ءادألا دنع لبقي الو عامجإلاب

 ةجوزلا ينباو « جوزلا ينباو« سلفملاو« سرخألا ةداهشب دقعنيو : تالكشملا يف عورف

 راتخاو ‹ ناهجو ةجوزلا ينباو نيجوزلا ينباو نيدودحم ةداهش يفو :«ينغملا» يفو . امهينباو

 نييبصلاو نيربدملاو نيبتاكملاو نيدبعلاب ةعامجلا دنع دقعنيو لاطب نب هللا دبع وبأ داقعنالا

 . نيمصألاو

 نيقهارملا ةداهش يفو نيسرخأ ةداهشب الو نيمصأ ةداهشب دقعنيالو : «ينغملا» يفو

 دقعني الو :(ةريخذلا» ىفو « نيمصألا ةداهشب دقعنيال هنأ ىلع اوعمجأو «ةياهنلا» ىفو «لامتحا

 :لاق ) م. حصألا وهو امهب دقعني : ةينملا ةينق» يفو . نيدقاعلا مالك ناعمسي ال نيمئانلا ةداهشب

 يف نيقفاوم اناك ءاوس :ش ( فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع حص نييمذ ةداهشب ةيمذ ملسم جوزت نإو
 «دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( زوجي ال : رفزو -هللا همحر- دمحم دنعو ) :م نيفلاخم وأ امهنيد

 . زوجي ال : -هللا همحر - رفزو « - هللا همحر - دمحم لاقو « خسنلا ضعب يفو

 مهدنع ةحيحص رفاكلا ىلع رفاكلل ةيالو ال هنأ عم ةدساف رافكلا ةحكنأ : ةيكلاملا لاقو

 نيدقاعلا عامس يأ :ش ( عامسلا نأل ) :م مهدنع اهحصي مالسإلاو مهدنع طرشب تسيل ةداهشلاو

 . قافتالاب :ش ( ملسملا ىلع رفاكلل ةداهش الو « ةداهش حاكنلا يف ) :م لوبقلاو باجيإلا نم
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 كلملا تابثإ رابتعا ىلع حاكنلا يف تطرش ةداهشلا نأ امهلو« ملسملا مالك اعمسي مل امهنآكف

 امهو « لاملا موزل يف طرتشت ةداهش ال ذإ ؛رهملا بوجو رابتعا ىلع ال رطخ يذ لحم ىلع هدورول

 ةداهشلاو امهيمالكب دقعني دقعلا نأل ‹ جوزلا مالك اعمسي مل اذإ ام فالخب «ءاهیلع نادهاش

 ةداهشب رضاح بألاو اهجوزف ةريغصلا هتنبا جوزي نأب الجر رمأ نمو : لاق . دقعلا ىلع تطرش

 ليكولا نوكيف «سلجلملا داحتال دقعلل ًارشابم لعجي بألا نأل « حاكنلا زاج امهاوس دحاو لجر

 . ًادهاش جوزملا ىقبيف ءًاربعمو ًاريفس

 طرشو « ةداهشلا قيرطب يأ :ش ( ملسملا مالك اعمسي مل ) :م نييمذلا نأكف يأ :ش ( امهنأكف ) :م

 نود ةأرملا مالك اعمس امهنأك راصف دجوي ملو « دقعلا يرهظم مالك نيدهاشلا عامس داقعنالا

 ةداهش ال نم عامس نأ كلذو جوزلا مالك وأ امهمالك اعمسي مل ول امك ٠ دقعني ملف « جوزلا مالك

 . دبعلا يف امك « همدعک هدوجو نوکی هل

 رابتعا ىلع حاكنلا يف تطرش ةداهشلا نأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 :ش (رطخ يذ لحم ىلع ) :م كلملا دورول يأ :ش ( هدورول ) :م ةعتملا لطم يأ :ش ( كلملا تابثإ

 «عضبلا كليب هنأ لجأل ةداهشلاب بطاخملا وه لجرلا نوكيف « عاضبألل اميظعت ةداهشلا طرتشيف

 داهشإلا طرتشي ال يأ :ش ( رابتعا ىلع ال ) :م دوهش ريغب حاكنلاب اًصصوصخم ناك ةي هنآ یرت الآ

 باجيإ نأل :ش ( لاملا موزل يف طرتشت ةداهش ال ذإ ) :م هيلع اهل :ش ( رهملا بوجو ) :م رأبتعا ىلع
 ىلع يأ اهيلع نادهاش نايمذلا يأ :ش ( اهيلع نادهاش امهو ) :م هريغو عيبلاك دوهش الب حصي لامل ا

 . ةزئاج ةيمذلا ىلع ةمذلا لهآ ةداهشف « ةيمذلا

 كلملل اًعبت عقياغنإو « لصأب سيل كلذ نكل « معن : انلق . كرتشم جاودزالا كلم : ليق نإف

 . اعبت عقو هنأل « رهط الب اهأطو كلمي ةمأ ىرتشا ولامك « هيلع دراولا

 ةداهشلا هريرقت : رفزو دمحم لوق نع باوج :ش ( جوزلا مالك اعمسي مل اذإ ام فالخب) :م

 نأل ) :م دقعلاب اهيلع داهشإلاب جوزلا مالك بطاخي هنأل «ملعامك دقعلا ىلع حاكنلا يف طرش

 اعمسي مل اذإف:ش ( دقعلا ىلع تطرش ةداهشلاو ) :م نيجوزلا مالكب يأ :ش ( امهيمالكب دقعني دقعلا

 . دقعلا ىلعادهشي مل ملسملا مالك

 بألا نأ لاحلاو يأ:ش ( رضاح بألاو اهجوزف ةريغصلا هتنبا جوزي نأب الجر رمأ نمو :لاق ) :م

 ىوس يأ :ش ( امهاوس ) :م اهجوزف هلوقب قلعتي :ش ( دحاو لجر ةداهشب ) :مدقعلا دنع رضاح

 ليكولا نم دوجوملا نأل يأ :ش ( دقعلل ارشابم لعجي بألا نأل « حاكنلا زاج ) :م رومأملاو رمآلا

 داحتال ) :م ارضاح ناك اذإ ارشابم بألا لعج اغنإو « حاكنلا باب يف لكوملا ىلإ لاقتنالا بجاو

 :ش ( ادهاش جوزملا ىقبيف ) :م بألا ىلإ ةلاكولا لاقتنال :ش ( اًربعمو اًريفس ليكو لا نوكيف « سلجللا

 . دقعنيف رخأ هبصنو

1۸ 



 اذه ىلعو «ًارشابم بألا لعجي نأ نكمي الف فلتخم سلجلا نأل « زجي مل ًابتاغ بألا ناك نإو

 زوجي ال ةبئاغ تناك نإو « زاج ةرضاح تناك نإ دحاو دهاش ةرضحب ةغلابلا هتنبا بألا جوز اذإ

 اذه : «ةياهنلا» يف لاق هنإف ؛ يقانخسلا وه هلئاق :انلق . رظن ليلعتلا اذه ىف : ليق : ىكاكلا لاقو

 الف «حاكنلا باب يف ادهاش نوكي نأ حلصي بألا نأل «ىلوألا ةلأسملا يف هيلإ جاتحم ريغ فلكت

 اذإ يهو ةريخألا ةلأسملا يف هيلإ جاتحي اغإو « اًمكح رمآلا ىلإ رومأملا نم ةرشابملا لقن ىلإ ةجاح

لإ بألا ةرشابم لقنب زاج ةرضاح تناك نإف «دحاو دهاش رضحمجب ةغلابلا هتنبا بألا جوز
 مدعل اهي

 مل ذإ اريدقت ردقياغنإ ء ءيشلا نأل « زجي مل ةبئاغ تناك نإو ءاهسفن ىلع ةداهشلل اهتيحالص

 | رها دئاوغلا» يف *راشآ هيلا ءاقيقحخ روصت

 . ةياهنلا يف رظنيلف كلذ هل حضتي نأ دارأ نمو « ىفخي ال فلكت هيف :تلق

 ناكل دقعلا هيلإ لقتنا ول هنأل :ش ( فلتخم رلجملا نأل « حاكنلا زجي مل ابئاغ بألا ناك نإو ) :م

 لجأل :ش ( ارشابم بألا لعجي نأ نكي الف ) :م رخآ سلجم يف لوبقلاو سلجم يف باجيإلا

 ةرضحب ةغلابلا هتنبا بألا جوزاذإ ) :م هتبيغو بألا ةرضح رابتعا ىلعو يأ :ش (اذه یلعو ) : :م هتبیع

 نإو) :م ادهاش بألا رابتعا ناکمإل :ش ( زاج ةرضاح ) :مةنبالا يأ یش( تنا نا هد دحاو دهاش
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 تامرحملا نايب يف لصف .

 : ىلاعت هلوقل ءءاستلا وأ لاجرلا لبق نم هتادجب الو همأب جوزتي نأ لجرلل لحي ال : لاق

 ةغل لصألا وه مألا ذإ ؛ تاهمأ تادجلاو « (۲۳ةيآلا:ءاسنلا) #مكتانبو مكتاهمآ مكيلع تمرح#

 الو « عامجإلال تلفس نِإو هدلو تنبب الو « انولت امل هتنبب الو لاق عامجإلاب نهنمرح تتبث وأ

 ( تامرحملا نايب يف لصف ) : م

 ةيلحم نم نهجرخأ ىلاعت هللا نأل ؛ اهجوزت تامرحملا ءاسنلا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 « ببسلا نم ةعبسو «بسنلا ةهج نم ةعبس « رشع ةعبرأ نهو « نهنايب ىلإ جيتحاف حاكنلا
 . اهلك ءيجتسو

 الو ) :م بسنلا ةهج نم ةعبسلا ىدحإ هذه :ش ( همأب جوزتي نأ لجرلل لحي ال : لاق ) :م
 لبق نمو يأ :ش ( ءاسنلا وأ لاجرلا لبق نم ) :م نك ءاوس هتادجب جوزتي نأ لحي ال يآ :ش ( هتادجب

 . سنوي هلاق ءةأرما تجوزت : لاقي امنإو « ةأرماب تجوزت فرعلا مالك نم سيلو « ءاسنلا

 ىلع هتلالدف (۲۳ ةيآلا : ءاسنلا ) :ش (( مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح # : یلاعت هلوقل ) :م
 ذإ تاهمأ):م: هلوقب هيلإ راشأف تادجلا ةمرح ىلع هتلالد امأو :ش ( تادحجلاو ) :م ةرهاظ مالا ةمرح
 مثألوأ تقلح اهنأ يور ال «لصألا يه اهنوكل ىرقلا مأ : ةكمل لاقي :ش ( ةغل لصألا وه مألا
 دريو لصأ يأ (۷ةيآلا: نارمع لآ) ¢ باتكلا مأ نه # : ىلاعت هللا لاقو < اهنم ضرألا تيحد
 ال نيذلا انخياشم نمو «نيققحملا دنع اذهو « ثئابخلا مآ رمخلا» : مالسلا هيلع لاقو « هباشتملا هيلإ

 . زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا نوزوجي

 ةمرحف لحملا فالتخا دنع زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا زوجي : نييقارعلا انخياشم دنعو

 امهمعي ىنعم رابتعاب ةقيقحلا قيرطب ىلوألا ةفئاطلا دنعو « هزاجمب اًضيأ صنلاب تتبث دق تادجلا
 .زاجملاو ةقيقحلا نيب عمحلا رابتعاب ال ةخل

 فنصملا راش هيلإو « عامجإلاب نهتمرح تبثي غبي نمو «صنلاب تادجلا تمرح : هلوق
 . نيقيرفلا دنعاذه :ش ( عامجإلاب نهتمرح تتبث وآ ) :م : هلوقب

 نهيف لالدتسالاو «نآلا ءيجي ام ىلع تلفس نإو تنب تنبب الو :ش ( هتنبب الو : لاق ) :م
 عرفلا اهب داري تنبلا نأ رابتعاب ةقيقح اًتنب ىمست تنبلا تنب نإف «مألا يف لالدتسالا لثم

 . عامجإلاب وأ لحملا فالتخا دنع عمجلا زوجيو ‹«ضعبلا دنع ازاجمو ةقيقح صنلا اهلوانتيف

 لوانتی دلولا ظفلو :ش ( تلفس نإو هدلو تنبب الو ):م : یلاعت هلوق وهو :ش ( انولت امل ) :م
 :م ضعبلا دنع نيفلتخم نيلحم يف زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجملا زاوج نمانركذ الو ‹ تنبلاو نبالا

 تناكأ ءاوس هتخأب جوزتي نأ اًضيأ لحي الو يأ :ش ( هتخأب الو ) :م نيقيرفلا دنع :ش ( عامجإلل)
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 هذه يف اهيلع صوصنم نهتمرح نأل هتلاخب الو هتمعب الو هتخأ تانبب الو هیخآ تانبب الو هتخأب

 تاقرفتملا تامعلا اهيف لخدتو ةيآلا

 فالخب هنم ةبهاذلا واولا ىلع لدتل - تحخأ - يف ةزمهلا تمض «مأل وأ بأل وأ < مأو بأل

 . يناثلا مسالاك فقولاو لصألا يف تتبث يتلا ءاتلا لجأل ءخآلا

 ءالؤه ةمرح يأ :ش ( نهتمرح نأل ) :م يواو اهلصأ نأ ىلع لديل «لوخ» باب يف يرهوجلا هركذ
 تالاخلاو تامعلاو «تحأللا تانبو < خألا تانبو تاقرفتملا تاوخألا نم اهلك تاروكذملا

 4 مکتانبو مکتاهمآ مکیلع تمرح 3 : ىلاعت هلوق يف يأ :ش ( ةيآلا هذه يف اهيلع صوصنم):م

 . (۲۳ ةيآلا :ءاسنلا)

 نيرشعو دحأ ىلع عاضرلاو حاكنلا باتك اهمض يتلا تامرحملا نأ هلصاح :« ةياهنلا» ىفو

 <« تالاخلاو تامعلاو < تارخألاو ‹« تانبلاو « تاهمألا :بسنلا ةهج نم ةعبس اًعون

 . تخألا تانبو < خألا تانبو

 نم مرحي : مالسلا هيلع هلوقل ءالؤه يف عاضرلا مرحي كلذك : عاضرلا ةهج نم ةعبسو

 ‹ بألا ةحوكنمو اهتنباو ةأرملا مأ : يهو : ةرهاصملا ةهج نم ةعبرأو « بسللا نم مرحي ام عاضرلا

 ‹ نيتخألا نيب عمجلاو « عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا : امهو عمجلا ةهج نم ناتنثاو ءنبالا ةليلحو

 . (يواحطلا حرش» يف اذك ةيسوجملا نم وأ : رفكلا ةهج نم ةدحاوو

 ‹«عاضرلاو «ةيرهصلاو « ةبارقلا : عاونأ ةعست ىلإ عونتي حاكنلا رحت : «ةفحتلا» يفو

 ‹ نيميلا كلم ببسبو « ةكرشلا ببسبو « ريغلا قح ببسبو « ةرحلا ىلع ةمألا يدقتو « عمجلاو

 يف ةروكذم اهلك « نيرشعو ةسمحخ تامرحلا نوكتاذه ىلعف ‹ ثالثلا تاقلطلا ببسبو

 .باتكلا

 «مآو بأل ةمعلا يأ :ش ( تاقرفتملا تامعلا ) :م ةيآلا ةمرح يف يأ :ش ( اهيف لخدتو ) :م

 هتمع مأ نأل ؛ مارح ةمعلا مأاذكو : «طيحملا» يفو «بأ نود مأل ةمعلاو «مآ نود بأل ةمعلاو

 هدادجأ تامعو هيبأ تامعاذكو «هيلع مارح دحل ا ةأرماو بألا بأ دج ةأرما نوكت انف « بألو

 . نلفس نإو هتادج تامعو « همأ تامعو

 «مارح ةمعلا ةمعف « هيبأل وأ همأو هيبأل ةمع ىبرقلا ةمعلا تناك نإ رظنت ةمعلا ةمع امأو

 بأ تحخأو « بألا بأ ةدج ن د اهتمع نإف ‹ هبال وأ هما هيبأل هيبأ تخأ تناك اذإ ر ةلا نأل
 : : ب و 2 ى

 ۲١



 . ةماع مسالا ةهج نأل نيقرفتملا ةوخإلا تانبو تاقرفتملا تاوخألا تانبو تاقرفتملا تالاخلاو

 4مكئاسن تاهمأو#: ىلاعت هلوقل « لخدي مل وأ اهتتباب لخد يتلا هتأرما مأب الو : لاق

 . لوخدلا دیق ريغ نم« (٣۲ةيآلا:ءاسنلا)

 ةمعلا بأ نأل ؛ مرحت ال ةمعلا ةمعف « همأل ةمع ىبرقلا ةمعلا تناك نإو هتمع اهنأل مارح بألا

 تحخاو «مرحت ال مألا جوز تخأو بألا مأ ةدجلا جوز تخأ نوكتاهتمعف «هیبآ مآ جوز نوکی

 . مرت ال نأ ىلوأ ةدجلا جوز

 مأ نود مأل ةلاخلاو «مأ نود بأل ةلاخلاو «مأو بأل ةلاخلا يأ :ش ( تاقرفتملا تالاخلاو ) :م

 ةلاخ ىبرقلا ةلاخلا تناك نإو ةلاخلا ةلاخ امأو . هتاهمأو هئابآ تالاخ اذكو «بأ نود مأل ةلاخلاو

 مأ نأل ءهيلع مرحت ال اهتلاخف بأل ةلاخ ىبرقلا تناك نإو « هيلع مرحت اهتلاخف مأل وأ ءمأو بأل

 ال دحلا ةأرما تخأو بألا بأ ةأرما تحخأ اهتخأف « همأ مأ ال مألا بأ دحل لا ةأرما نوكت ىبرقلا ةلاخلا

 . هيلع مرحت

 تانب ةروكذملا ةيآلا يف لخديو يأ :ش ( نيقرفتملا ةوخإللا تانبو تاقرفتملا تاوخألا تانبو ) :م

 .تاوخألاو ةوخإلا

 يتلا تاوحخألا هيف لخديو خأ عمج يتلا ةوخألا ةفص ركذملا عمحلا ةغيصب نيقرفتملا : هلوقو

 تخألا تانبو مأل وأ مآو بأل خألا تانب تناك ءاوس ينعي قرفتلا ىنعمو «تخأ عمج يه

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ديبأتلا ىلع تامرحم نهلكو « كلذك

 : ىلاعت هلوقل تاحابملا نم تالاخلاو لاوخألاو تامعلاو مامعألا دالوأ : «ةريخذلا» يفو

 . (۲۳ يالا :ءاسنلا) ¢ كتالاخ تانبو كتامع تاتبو كمع تاتبو #

 اولفس نإو مهدالوأ اذكو ءامهتانب مرحي ملو ةلاخلاو ةمعلا ىلاعت هللا مرح : «فتنلا» يف

 « بلص وأ محر يف رواجملا وهو « ثالثلا قرفلا لمشي تخألا مسا قالطإل زوجملا ىنعملا ينعي

 . لكلل ةقيقح مسالا ناكف

 تخأ اهنأل ةلوئخلاو ةمومعلا مسا ةهج يأ - ةماع مسالا ةهجو : هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 . مأو بأل اهنوكب ريغتت ال ةهجلا هذهو ءهمأ تخأو هيب

 يأ ‹ ةرهاصملا ةهج يهو ببسل ا ةهج نم تامرحملا نايب اذه :ش ( هتآأرما مأب الو : لاق ) :م

 تاهمأو) : ىلاعت هلوقل اهب لخدي مل وأ اهتتباب لخد يتلا ) :م هتأرما مأب جوزتي نأ هل لحي الو

 ينعي ىلاعت هلوقل تلع نإو اهتدجب اذكو :ش (لوخدلا ديق ريغ نم ۲۳ ةيآلا : ءاسنلا #مكئاسن

 دقف لوخدلاب اهديق نمق ءاًقلطماهمرح هللاو « ةأرملا رمأ ىف لوخدلا ديق نع قلطم نآرقلا
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 رجح يف وأ هرجح يف تناك ءاوس ‹ صنلاب لوخدلا ديق توبثل اهب لخد يتلا هنآرما تنبب الو

 لالحإلا عضوم يف ىفتكا اذهلو« طرشلا جرخم ال ةداعلا جرخم جرخ رجحلا ركذ نأل « هريغ

 . لوخدلا يفنب

 نب هللادبعو «بلاط يبا نب يلعو ‹باطخلا نب رمع :لوق وهو: روهمحلا لاق هبو «هخسن

 يضر - نيصح نب نارمعو ‹«تباث نب ديزو ‹«رمع نب هللا دبعو «سابع نب هللا دبعو « دوعسم

 . حيحصلا يف كلامو «لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق هبو « -مهنع ىلاعت هللا

 دوعسم نبا نع یوریو ‹ طرش اهتنبا لوخد : دوادو « عاجش نباو « يسيرملا رشب لاقو

 اهب لوخدلا لبق اهقلط ول « دقعلا سفنب مرحي الو تنبلاب لخدي ىتح مرحت ال ةجوزلا مأ نأ رباجو

 . اهمأب جوزتلا هل زاج

 ديق توبثل اهب لخد يتلا ) :م هتأرما تنبب جوزتي نأ اًضيأ لحي الو يأ :ش ( هتأرما تنبب الو ) :م

 نو « (۲۳ةيآلا : ءاسنلا) € نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم : ىلاعت هلوق وهو :ش ( صنلاب لوخدلا

 تقلعت ةمرحلا هذه نأل « تنبلاب جوزتي نآ هل لحي توم وآ قالطب هيلع تمرح یتح اھب لخدی مل

 يف لعجتف دقعلا موي ةريغص تناك اذإ مرحت امنإ : (ةياهنلا» يف نيمرحلا مامإ لاقو « لوخدلا طرشب

 . مرح ال دقعلا موي ةريبك تناك اذإو « هلمكتو هرجح

 فلتخا :ش ( هريغ رجح يف وأ هرجح يف ) :م هتآرما تنب يأ :ش ( تناك ءاوس ) :م

 - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع لاقف « ةمرحلا هذهب رجحلا ةيطرش يف - مهنع هللا يضر-ةباحصلا

 نأ ةداعلا نإف :ش (ةداعلا جرخم جرخ رجحلا ركذ نأل ) :م ةيآلا رهاظل دواد لاق هبو « طرش رجحلا

 جرخم جرخي ام يأ :ش ( طرشلا جرخم ال ) :م اهتيبرت يتأيل اهتاهمأ جوز رجح يف تانبلا نوكت

 متملع نإ مهوبتاکف# : یلاعت هلوق يف امك « هب مکحلا دییقت بجوي ال يفرعلا ديیقتلاو «اًطرش هنوک

 ربخلا ملع نأل ؛ دواد ىلع هيف مازلإ الو ««طوسبملا» يف اذك « ۳١( ةيآلا : رونلا) € ريخ مهيف

 . هدنع ةباتكلا ةحص ط رش

 :ش ( لالحإلا عضوم يف ىفتكا ) :م ةداعلا جرخم جرخ رجحلا ركذ نألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 ىفتكا ينعي « ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) ( مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف # : ىلاعت هلوق وهو

 مل ثيح «لوخدلا يفن عم رجحلا يفن طرتشي ملو :ش ( لوخدلا يفنب ) :م ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا

 هب قلعتت ام دضب قلعتت ةحابأإلا نإف؛ مكروجح يف سيلو . نهب متلخد اونوكت مل نإف : لقي

 .ةمرحلا

 مث «رجحلاو لوحخدلاامهو « نيفصو تاذ ةقلعتم ةمرحلا نوكي نأ زوجي هنأب :ضرتعاو

 ءافتنا دنع ةحابإلا توبث نكت ملف « ءزجل ا ءافتناب يفتني ءيشلا نأل امهدحأ ءافتناب ةمرحلا يفتنت

 . رجح اب ةقلعتم ريغ ةمرحلا نأ ىلع ًاليلد « لوحخدلا

۲۳ 



 ءاسنلا) #4 ءاسنلا نم مکؤابآ حکن ام اوحکنت الو: یلاعت هلوقل ¢ هدادجأو هيب ةأرماب الو :لاق

 %4 مكبالصأ نم نيذلا مکئانبآ لئالحو#: ىلاعت هلوقل ؛هدالوأ ينبو هنبا ةأرماب الو « (۲۲ةيَآلا:

 . (۲۳ ةيآلا:ءاسنلا)

 توكسلاو امهدحأ ىفن ال اًقلطم ةلعلا ىفن وأ اعيمج نيفصولا ىفن هلثم يف ةداعلا نأب :بيجأو
 . رخآلا نع

 :م هيبأ ةأرماب جوزتي نأ هل لحي الو يأ :ش ( هيبأ ةأرماب الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ءاستلا) (€ ءاسنلا نم مکؤابآ حکن ام اوحکنت الو :  یلاعت هلوقل ) :م هدادجأ ءاسنب وأ :ش (هدادجأو)

 ‹لصألا وهو زاجملا مومع رابتعاب يقيقحلا بألاو « دادجألا لوانتي بألا مساو «:ش (۲۲ ةيآلا

 . ىهتنا (اوحكنت الو # : ىلاعت هلوقو .اًصن تبثي نيلحملا يف زاجملاو

 ةيعرشلا لاعفألا ىف ىهنلا نأل ؛ اهحاكن دقعني ناكل ىهنلا وه دارملا ناك ول ذإ ٠ يفنلا ىنعمب

 دقع ءطولا ببس نأل «مارح ءطولاف دقعلا وه ناك نإ حاكنلا نم دارم ا مث « ةيعورشملا مدعي ال
 « ءطولا وه هب دارملا نأو ءاًمارح نوكي نأ ىلوأ هب دوصقملا ببسلاف اًمارح ناك الو « حاكنلا

 دارملا : لاق نم لوق ىلع الإ ةيآلاب فنصملا كسم متي ال نكل « عامجإلاب ةتباث دقعلا ةمرحف

 .. دقعلا حاكنلاب

 نوذحخاؤت ال مكنإف « ةيلهاجلا يف فلس دق ام الإ هانعم € فلس دق ام الإ :  ىلاعت هلوقو

 لاق ءال ىنعمب يتأت الإ نأل ؛ فلس دق ام الو : هانعم ليقو « ةمرحلا دعب نهليبس متيلخ اذإ كلذب

 ٠١١(. ةيآلا : ةرقبلا) 4 مهنم اوملظ نيذلا الإ # : ىلاعت هللا

 فلس دق اب كاسمإ لحي ال ةمرحلا توبث دعب دقعلا ءادتبا لحي ال امك هنأ : ىنعملا نوكيف

 اوناك ةيلهاجلا يف برعلاو « ءاقبلا عنمت ال دقعلا ءادتبا عنمت ةمرحلا هذه نأ نظي اليك ةمرحلا لوأ دعب

 : نیتقرف

 «ديدج دقع ريغب اهأطي « دلو اهنم نكي ملاذإ بألا ةحوكنم يف ثرإلا نودقتعي ةقرف

 . تهرك مأ تیضر

 ‹ هريغ نم اهب قحأ وهف اهيف بغر ىتم هنأو « ديدج دقعب مهل لحت اهنأ نودقتعي ةقرفو

 . ناقيرفلا هدقتعا امل ةخسان < ةيآلا 4 فلس دق ام الإ # تلزنف

 الو يأ :ش ( هدالوأ يشبو ) :م هبا ةأرماب جوزتي نأ هل لحي الو يآ :ش ( هنبا ةأرماب الو ) :م

 نم نيذلا مكئانبأ لئالحو :  ىلاعت هلوقل ) :م ثانإلاو روكذلا نم هدالوأ ينب ءاسن حاكن اًضيأ لحي

 نبالا ةأرما تيمسو «ليلح ركذلاو « ةليلح عمج لئالحلا:ش ( ۲۴ ةيآلا : ءاسنلا ) (4 مكبالصأ
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 نم همأب الو ‹ ةعاضرلا نم نبالا ةليلح لالحإإل ال ىنبتلا رابتعا طاقسإل بالصالا ركذو

 نم مکتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو# : ىلاعت هلوقل « ةعاضرلا نم هتخأب الو ةعاضرلا

 . بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : مالسلا هيلع هلوقلو .(٣۲ةيآلا:ءاسنلا) € ةعاضرلا

 لك لح وأ لولحلا نم اهشارف وه لحيو « هشارف لح اهنأل وأ «لحلا نم نبال تلح اهنأل ةليلح
 قالطإل لخدي مل وأ نبالا اهب لخد ءاوس « بألا ىلع مارح نبالا ةليلحو « هبحاص رازإ دحاو

 . عامجإلاب وأ همومعب نبالا نبا ةليلح امأو «لوخدلا نم صنلا

 نم نوكي ال نبالا نبا : لاقي امع باوج اذه :ش ( ينبتلا رابتعا طاقسإل بالصألا ركذو ) :م

 بالصألا ركذو : هلوقب باجأ ؟ديقلا اذه عم هيلإ يبلصلا نبالا ةليلح ةيدعت حصي فيكف « هبلص

 ( مهئابال مهوعدا# : ىلاعت هلوقب خستنا دق ينبتلا نإف «ينبتلا رابتعا ةمرح طاقسإ لجأل

 . ١( ةيآلا : بازحألا)

 ناكف «ديز اهقلط امدعب بنيز جوزت مث « ةثراح نب ديز ىنبت لإ هللا لوسر ناکف

 دحأ ابأ دمحم ناك ام ل : لجو زع هللا لزنأف «هنبا ةليلح جوزت دق هنإ : اولاقو اونعط دق نوكرشما

 نيكرشملا نعط عفدل انه يدعتلاف ء(٤ ٠ ةيآلا : بازحألا)  مكلاجر نم

 نم هيبأ ىلع مرحت عاضرلا نم نبالا ةليلح نإف :ش ( ةعاضرلا نم نبالا ةليلح لالحإل ال ) :م

 . اندنع عاضرلا

 ديقلا اذهب لدتساو ‹ مرحيال لحفلا نبل نأ هلصأ ىلع ءانب مرحت ال : يعفاشلا لاقو

 .روكذملا

 يف ركذو : يكاكلا لاقو . « بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : مالسلا هيلع هلوق انليلدو

 ذئنيحف « ىنبتملا ةليلح لالحإل لب عاضرلا ةليلح لالحإل سيل بالصألا دييقت نأ ةيعفاشلا بتك

 . مهنیبو اننیب فالح ال

 نم هتخأب الو ) :م ةعاضرلا نم همأب جوزتي نآ اتضيا لحي الو يأ :ش ( ةعاضرلا نم همأب الو ) :م

 اهرسكو ءارلا حت حتفب عاضرلاو « عاضرلا نم هتخأب جوزتي نأ اًضيأ لحي الو يأ :ش ( ةعاضرلا

 . ءاتلا عم اهرسك يعمصألا ركنآو « امهعم ءاتلابو

 : (۲۳ ةيآلا : ءاستلا ) ((ةعاضرلا نم ا یلاعت هلوقل ) :م

 . ( بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي ) :م : واب يبنلا لوقلو:ش ( مالسلا هيلع هلوقلو )

 نأ «نابوث ثيدح نم «ريبكلا همجعم يف يناربطلا هجرخأ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش



 4 نيتخألا نيب اوعمجت نأو #: ىلاعت هلوقل ءأطو نيمي كلمب الو احاكن نيتخأ نيب عمجي الو

 هءأم نعمحي الف رخآلا مويلاو « هللاب نمؤي ناك نم» : مالسلا هيلع هلوقلو «(۳ ةيآلا : ءاسنلا)

 . «نيتخأ محر يف

 . ٤ بسلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي ١ : لاق ةي هللا لوسر
 نإ » :ةل هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع ىلاعت هللا ىضر - ةشئاع ثيدح نم يذمرتلا جرخأو

 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو "« ةدالولا نم مرح ام ةعاضرلا نم مرح هللا

 ال اهنإ » :لاقف « ةزمح ةنبا ىلع ديرأ ةي يبنلا نأ سابع نبا ثيدح نم يراخبلا جرخأو

 ملسم هجرخأو « بسنلا نم مرحب ام ةعاضرلا نم مرحي هنإو « ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهنإ ٠ يل لحت
 .« محرلا نم مرحيام» : هظفلو

 ىلاعت هللا يضر - رمع ناكو «ىرخألا أطي ال امهادحإ ءطو اذإ هنأ ريغ .كلملا ثيح نم نيتخألا
 هلوق يهو ةيآ امهتلحأ لوقيو « نيميلا كلب ءطولا يف نيتخألا نيب عمجلا يف فقوتي - هنع
 نأو # : ىلاعت هلوق ىهو < ةيآ امهتمرحو « ۳١( ةيآلا : ءاسنلا) € مكنامأ تكلم امو # : ىلاعت

 هاور «دهاجمو يلع لوق اذه يزارلا ركب وبأ لعجو « ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) ( نيتخألا نيب اوعمجت
 . هراکنإ هنع یوریو « يبعشلا يلع نع

 ةحابإلاب نامثعو « ميرحتلاب يلع حجري : لاق مث يلعو نامثع لوق لعج : «فاشكلا» يفو

 «(۲۳ ةيآلا :ءاسنلا) :ش (€ نيتخألا نيب اوعمجت نآو # : ىلاعت هلوقل ) :مء ةيرهاظلا لوق ةحاباإلاو

 « نيتخألا نيب عمجلا مكيلع مرحيو يأ « تامرحلا ىلع فوطعم هنأل « عفرلا عضوم يف وهو

 . مكتاهمأ ىلع

 هءام رعمجي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ) :م : يب يبنلا لوقل يأ :ش ( يب هلوقلو ) :م

 ام لاحأ يكاكلا نأ ريغ حارشلا نم دحأ هل ضرعتي مل بيرغ ثيدح اذه « :ش ( نيتخأ محر يف
 «هعماج» يف يذمرتلا ىور معن . ةيكلاملل «ةريخذلا» ىلع لاحأ يجورسلاو «طوسبملا» يف هركذ

 لوسر تيتأ ةا : لاق هيبأ نع ثدحي يمليدلا زوريف نم عمس هنأ يناشيجلا بهو يبأ ثيدح نم
 امهيأ رتخا» : يب هللا لوسر لاقف « ناتخأ يتحتو تملسأ ينإ هللا لوسر اي : تلقف ةي هللا

 . ةعامجلا هجرخأ ةشئاع ثيدح نمو « سابع نبا ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه : حيحص (1)

 . ]۱١۱٤۷[« )۳/ ٤٥۳( «عاضرلا باتك » يف يذمرتلا هاور : حيحص ()
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 ال زاج اذإو « هلحم ىلإ ًافاضم هلهأ نم هرودصل ؛ حاكنلا حص اهتطو دقو هل ةمأ تخأ جوزت نإف

 الإ عمجلل ةحوكنم ا أطي الو « ًامكح ةءوطوم ةحوكنملا نأل ةحوكنم ا أطي مل ناك نإو « ةمألا أطي

 ًاطو عمجلا مدعل ةحوكنملا أطي ذئنيحف « بابسألا نم ببسب هسفن ىلع ةءوطوملا مرح اذإ

 . زوجي ال نيتخألا نيب عمجلا نأ ىلع ةلالد هيفو « بيرغ نسح ثيدح اذه : لاقو «تتش

 نوكسو ميجلا حتفب ناشيجلاو عشوم نب مليدلا همسا يناشيجلا بهو وبأو : يذمرتلا لاق

 نب رخص ناليغ نب ناشيج وهو « نميلاب ةليبق ناشيج ىلإ ةبسن ةمجعم نيشبو فورحلا رخا ءايلا
 . !تاقثلا» يف نابح نبا هركذو « كاحضلا زوريف نبا مساو « نيع

 :ش ( اهنطو دق ) :م هكلم يف ةمأ تخأ لجر جوزت نإف يأ :ش ( هل ةمأ تخأ جوزت ناف ) :م

 يأ «ةردقم وأ احيرص دق ةظفل نم اهيف دبال ًالاح تعقو اذإ ةيضاملا ةيلعفلا ةلمحلاو « ةيلاح ةلمج

 ىلإ اًقاضم هلهأ نم هرودصل ؛ حاكنلا حص ) :م هكلم يف يتلا هتمأ ءطو ناك دق لجرلا نأ لاحلاو

 ةكولمملا تخألا نأل < هلحم ىلإ اًقاضم هنوك لاح هلهأ نم حاكنلا رودص لجأل يأ :ش (هلحم

 . كلذ دعب اهأطي ال هنأ الإ تحخألا حاكن عني ال وهو مادختسالا باب نم اهئطو

 ريصي ال ىتح كلذ دعب :ش ( ةمألا أطي ال ) :م اهئطو هتمأ تخأ حاكن يأ :ش ( زاج اذإو ) :م

 ةءوطوم ةحوكنملا نأل ) :م هلبق اب لصاو :ش ( ةحوكنملا أطي مل ناك نإو ) :م ءطوب نيتخألا نيب اعماج

 ءطولا قحتست ال ةمألاو « جوزلا اذه ىلع ءطولا قحتست اذهلو «مكحلا ثيح نم يأ :ش ( اًمكح

 . ىلوملا ىلع

 ريصي اليك ءاًمكح حاكنلا اذه زوجي ال نأ يغبني ءطولا ماقم اًَمئاق حاكنلا ناك امل : ليق نإف

 . كلام باحصأ ضعب لاق امك اًنطو امهنيب اعماج

 ءطولا لح وهو « همكح توبثدنع ءطولاك راص امنإو « ءطوب سيل حاكنلا سفن : انلق

 . هلحم يف هدوجول حیحص ءطوب سیل هدوجو لاح حاکنلاو « هدعب تبثي ءيشلا مكحو

 يأ :ش ( ةءوطوملا مرح اذإ الا ) :م امهنيب عمحجلا لجأل يأ :ش ( عمجلل ةحوكنم ا اطي الو ) :م

 قاتعإلابو ميلستلاب ةبهلاو جيوزتلاو عيبلاك :ش ( بابسألا نم ببسب « هسفن ىلع ) :م ةءوطوملا ةمألا

 ( عمجلا مدعل ةحوكنم ا طي ) :م هسفن ىلع ةءوطوملا ةمألا مرح نيح يأ :ش ( ذئنيحف ) :م ةباتكلاو

 ًأطي ال هريغ ىلوألا جرف كلم ول : اًضيأ هنعو « لحي ال فسوي يبأ نعو ءطولا ثيح نم :ش

 . هنم ًالماح نوكت نأ زوجي هنأل « اهئطو دعب ةضيح ىلوألا ضيحت ىتح ىرخألا

 يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع « ]۱۹٥۱[ ةجام نبا ۰ ]۱۱٤٤[ یذمرتلا . ]۲۲٤۳[ دواد وبا هاور : فیعض (۱)

 اذه بهو وبأو « هركذف «a يمليدلا زوريف هيبأ نع ثدحي « زوريف نب كاحضلا عمس هنآ يناشيجلا بهو

 . هلاح فرعي ال اًضيأ كاحضلاو . لوهجم وهو ليبحرش نب دبع : ليقو « عشوم نب مليد همسا : لیق
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 ًامكح ةءوطوم تسيل ةفوقوملا ذإ ء أطو عمجلا مدعل ةكولمملا ءىطو نكي مل نإ ةحوكنملا  اطيو

 لطاب امهادحإ حاكن نأل ؛ امهنيبو هنيب قرف ىلوأ امهتيأ يردي الو « نيتدقع يف نيتخأ جوزت نإف
 ‹« ررضلل وأ ةدئافلا مدعل ؛ ليهجتلا عم ذيفنتلا ىلإ الو ةيولوألا مدعل نويعتلا ىلإ هجو الو نيقيب

 ةيولوألاب لهجلل ةيولوألا تمدعناو امهنم ىلوألل بجو هنأل رهملا فصن امهلو . قيرفتلا نيعتف

 .امهيلإ فرصنيف

 ( اًمكح ةءوطومب تسيل ةفوقوملا ذإ ؛أطو عمحجلا مدعل ةكولمملا ءىطو نكي مل نإ ةحوكنملا اطيو ) :م

 ةحوكنملا يفو ةدع الب ةفوقوملا دلو بسن تبثي ال اذهلو « ءطولل عضوي مل نيميلا كلم نأل :ش

 . اهنودب تبثی

 امهجوزت ول هنأل « ةزمهلا مضب در :ش ( ىلوأ امهتیأ يردي الو نيتدقع يف نيتخأ جوزت نإف ) :م

 .رهلا نساتش ناقتي داف «نيتخألا ني عمجللالطاب حاكلا ناك دحاو دقع يف

 هنيب قرف ) :م ةيناثلا حاكن لطب كلذ ملع ول هنأل « ىلوأ امهتيأ يردي الو : هلوقب ديقو

 هجو نكي ملاذإ هنأل :ش (ةيولوألا مدعل نييعتلا ىلإ هجو الو « نيقيب لطاب امهادحإ حاكن نأل ءامهنيبو

 ( ليهجتلا عم ذيفنتلا ىلإ الو ) :م نييعتلا مدعل ةيولوألا مدعب امهادحإ مسا نيعت نأب امهادحإ نييعتل

 . اهنيع ريغب امهادحإإل ذيفنت ال ينعي :ش

 ال ءطولاو ءءطولاب كلذو «لسانتلاو دلاوتلا حاكنلاب دوصمقملا نأل :ش ( ةدئافلا مدعل ) :م

 نأل ءامهقح يف:ش ( ررضلل وأ) :م ةيعمجلا يف لح الو « ةنيعملا يف عقي لب « ةنيعملا ريغ يف عقي
 هيف فالخ الو « امهب ررض هيفو « حاكنلا ءاقبإ ريدقت ىلع ةقلطم الو « ةقلعتم امهنم دحاو لك

 . رومألا نم ركذ امل رثكأ امهنيب :ش ( قيرفتلا نيعتف ) :م ةعبرألا ةمئألل

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :م نافصن امهنيب ينعي :ش ( رهملا فصن ) :م نيتخألا يأ :ش ( امهلو ) :م

 . ةزمهلا مضب :ش ( امهنم ىلوألل بجو ) :م رهملا فصن

 ةقرف تءاج دقو « اهحاكن ةحصل ىلوأ اهحاكن يتلا يأ «نيتخألا نم يأ : امهنم : هلوق

 ةحابإلا ىلع ةءوطوملا ىقبتو اهحاكن حصي ال لوحخدلا لبق قالطلاك راصف جوزلا بناج نم

 لاقو :ش ( ةيولوألاب لهجلل ةيولوألا تمدعناو ) :م امهنيب راصف ىرخألا نم ىلوأ امهادحإ تسيلو

 ؛ ةيولوألاب لهجلل ىلوأ اهنوكب امهادحإ سيلو « امهنم ىلوالل رهملا : همالك ريرقتو : لمكألا

 . نيتحألا ىلإ يأ :ش (امهيلإ فرصنيف ) :م ةيلوألاب خسنلا ضعب يفو

 شعب لاق هبو «فسوپ يآ نع يور امک « ءيشب جوزلا ىلع يضقيال نأ ينبني: لیق ناف

 يلعامهادحإل لاق اذإ امك ءءاضقلا عنمت هل يضقملا ةلاهجو «لوهجم هل يضقملا نأل ةلبانحلا

 . [. . .]اًئيش هنم ذخأت نأ امهادحإل نوكي ال هنإف .فلأ
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 عمجي الو. ةقحتسلملا ةلاهحل حالطصالا وأ ىلوألا اهن امهنم ةدحاو لك ىوعد نم دب ال : ليقو

 ىلع ةآرملا حكنت ال» : مالسلا هيلع هلوقل اهتخأ ةنبا وأ اهيخأ ةنبا وأ اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب

 . (اهتخأ ةنبا ىلع الو اهيخأ ةنبا ىلع الو اهتلاخ ىلع الو اهتمع

 اذإ امأ ءامهل ةجح الو ىلوألا اهنأ امهنم ةدحاو لك ىعدت نأ ةلأسملا ىنعم نأب : بيجأو

 قحل ا نأل ءرهملا فصن ذخأ ىلع احلطصي مل ام ءيشب امهل ىضقي ال لوألا حاكنلا يردن ال تلاق

 رفعج يبأ هيقفلا رايتخا وهو ءامهل ىضقيل حالصإلا وأ ىوعدلا نم دبالف لوهجمل بجو

 . يفاكلا يف اذك يناودنهلا

 نيتحخألا نم يأ :ش (امهنم ةدحاو لك ىوعد نم دبال ليقو ) :م هلوقب اذه ىلإ راشأو

 ةروصو :ش ( ةقحتسملا ةلاهجل ) :مامهحالطصا نم دبالو يأ :ش ( حالطصإلا وأ ةيولوألاب):م

 ءافو دعي ال قحلاذإ رهملا فصن ذخأ ىلع حلطصتف رهملا هيلع انل يضاقلا دنع الوقي نأ حالطصالا

 .رهملا عبر ةدحاو لكل نوكيو

 زاج اذإف « اهقالط مدعو « امهادحإ حاكنب رقي هنأل ءامهل لماک رهم بجی : دمحم نعو

 . الماك رهملا بجو امهادحإ حاکن

 وأ ) :ماهتمعو اهتلاخو ةأرملا نيب عمجي الو يأ :ش ( اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجي الو ) :م

 لوقل يأ :ش ( ةي هلوقل ) :م ةأرملا تخأ يأ :ش ( اهتخأ ةنبا وأ ) :م ةأرملا يخأ يأ :ش ( اهيخأ ةنبا

 :ش ( اهتخأ ةنبا ىلع الو اهيخأ ةنبا ىلع الو اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال ) :م ةي يبنلا

 الخ مهل ظفللاو « ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور ثيدحلا اذه

 ةآرملا الو ‹ اهيخأ تنب ىلع ةمعلا الو « اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال » : هيب هللا لوسر لاق : لاق اًملسم

 . ٠ ىربكلا ىلع ىرغصلا الو ىرغصلا ىلع ىربكلا حكنت ال اهتخأ تنب ىلع ةلاخلا الو « اهتلاخ ىلع

 ةملس يبأ نع هردص جرخأف نيثيدح هقرف هنكلو « همامتب اذكه هجرخي مل اًملسم نأ ملعاو

 . < ةلاخلا ىلع تخألا تنب الو ‹ خألا تنب ىلع ةأرملا حكنت ال » : اعوفرم ةريره يبأ نع

 نم لوألا فصنلا نم « هدنسم» يف دمحأ هجرخأ - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع يورو

 الو «اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال » : ةي هللا لوسر لاق : لاق ثيح فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا

 . « اهتلاخ ىلع

. )۳( 
 . ءاوس هلثم یسوم يبا ثيدح نم ةجام نبا هاور اذکو

 )١( دمحأ هاور )١/ » )۷۸يلع نع يقفاغلا ديز نب هللا دبع نع يئابسلا ةريبه نب هللا دبع انث ةعيهل نبا نع . . .

 فيعض وهو ةعيهل نبا هيفو . اعوفرم .
 ٠ ) )۲فيعض وهو ةجام نبا خيش « سلغملا نب ةرابج هيفو ‹ ]۱۹۳۱1 «حاکنلا» يف ةجام نبا هاور .
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 .هلثم باتكلا ىلع ةدايزلا زوجت ةروهشم اذهو

 . بدنج نب ةرمس نع نسحلا ثيدح نم ريبكلا يف يناربطلا هاور هنيعب اذكو

 .ةملس نب ديسأ نب باتع نع دلاخ نب بويأ ثيدح نم يناربطلا هاور اذكو

 نيعباتلا نيب رهتشاو «لوبقلاب ةمألا هتقلتو «روهشم ثيدحلا اذه يأ :ش ( روهشم اذهو ) :م

 نبا ةباحصلا نم هاور دقو « - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا رابك ةياور عم نيعباتلا عابتأو
 وبأو « ةشئاعو « رباجو « ةمامأ وبأو «ديعس وبأو « رمع نباو « يلعو « ةريره وبأو « سابع
 زوجت ) :م ديسأ نب باتعو « كلام نب سنأو «دوعسم نب هللا دبعو «بدنج نب ةرمسو ٠ ىسوم

 : ءاسنلا) « مكلذ ءارو ام مكل لحأو# : ىلاعت هلوق باتكلاب دارأ :ش ( هلثمب باتكلا ىلع ةدايزلا
 صخف ةعاضرلا نم هتانبو « ةيسوجملاو ةينثولاب ةيآلا هذه تصح دق اًضيأ كلذكو « ٠١( ةبآلا
 . ربخلا اذهب اًضيأ ةروصلا هذه

 لمجم وهو نينصحم هلوقب ةحابإلا يف ناصحإلا طرش نأل « باتكلا لمجمل اًتايب درو ليقو
 مرحت ىلع ثيدحلا اذهب جتحا دقو « باتكلا مهعم وه امك اتايب نوكي نأ حصي دحاولا ربخو
 « ثيدحلا اذهب لوقلا ىلع ءاملعلا عمجأ : ربلا دبع نبا لاقو . ثيدحلا يف ركذ نم نيب عمجلا

 تلفس نإو اهتخأ ةنبا ىلع الو «تلع نإو «اهتمع ىلع ةأرملا حاكن مهعيمج دنع زوجي الو : لاق

 . تلفس نإو اهتخأ ةنبا ىلع الو « تلع نإو اهتلاخ ىلع الو

 جراوخلاو ضفاورلا نع لقنو ءاهقفلل هيف فالح الو بسنلاك كلذ يف ةعاضرلاو : لاق

 اجب مهيلع درو ءاهتلاخ نيبو اهنيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا زوجي هنأ ينسلا نامشعو ةيرهاظلاو
 . انرکذ

 ؟ كلذ نع يهنلا يف ةمكحلا ام :تلق نإف

 هاور اجب كلذ ىلع اولدتساو «يعفارلا مزج هبو « محرلا ةعيطق نم هيف امل : مهضعب لاق :تلق

 نأ ةي هللا لوسر ىهن ١ : لاق سابع نبا نع هثدح ةمركع نأ زيرح ةياور نم هحيحص يف نابح نبا

 يرجي اذهب لاق نمو « نكماحرأ نتعطق كلذ نتلعف اذإ نكنإ » : لاق « ةلاخلاو « ةأرملا ىلع ةآرملا جوزت

 وأ ةمع تناك ءاوس اهتبيرقو ةأرملا نيب مهدنع عمجلا زوجي الف ىنعملا اذهب اهلك براقألا ىلإ مكحلا

 . لاخ تنب وأ مع تنب وأ ةلاخ تنب وأ ةمع تنب وأ ةلاخ

 هيف ةياورلا تفلتخاو « ديز نب رباجو ةداتقو ةمركعو ةحلط نب قاحسإ نع ىورياذكهو

 نع يكحو « هنع حيحصلا وهو «روهمجلا ةقفاوم هنع حيجن يبأ نبا ىورف حابر يبأ نب ءاطع نع

 . تاقث رازبلا لاجرو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلاو رازبلا هاور : )٤/ ١١۳( عمجملا يف يمشيهلا لاق (۱)

 . (قباسلا ردصملا) . فيعض وهو يذبرلا ةديبع نب ىسوم هيفو يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق (۲)
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 ؛ ىرخألاب جوزتي نأ هل زج مل اركذ امهادحإ تناك ول نيتارما نيب عمجي الو

 : نيدلا نيز انخيش لاقو « ربخل ا هب درو ام برحت ىلع روهمجلا رصتقاو هنم نسحأ هريغ نأ كلام
 عمجلا رحت يف ىنعملا وه ربلا دبع نبا هحجر امك هيف ىنعملا لب « محرلا ةعيطق هيف ةمكحلا تسيل
 وه نم كلذكف ‹ ىرخألا حاكن هل لحي ال ًاركذ ناك ول نيتخألا دحأ نأل كلذو «نيتحخألا نيب

 «لاخلا تنبو « ةمعلا تنبو « معلا تنب كلذك سيلو تخألا تنبو ةلاخلاو ةمعلاك نيتخألا ةلزنمب

 . ىرخألا حاكن هل لحي اركذ امهادحإ ناك ول هنإف «ةلاخلا تنبو

 نع ناميلس نب رمتعم ةياور نم ربلا دبع نبا ركذ اميف ةباحصلا نع ىنعملا اذه يور دقو

 مل اركذ امهادحإ عضوم لعج اذإ نيتأرما لك : لاق يبتعلا نع زيرح يبأ نع ةرسيم نب ليضف
 باحصأ نع : لاقف ؟اذه نمع : هل تلقف «لطاب امهنیب عمجلاف « ىرخألاب جوزتي نأ هل لحي

 نب هللا دبع همساو ياز هرخآ يفو ءءارلا رسكو ةلمهملا ءاحلا حتفب زيرح وبأو « ةي هللا لوسر

 ديعس نب ىيحيو « روهمجلا هفعضف هب جاجتحالا يف فلتخاو « ناتسجس يضاق وهو نيسح

 ةعرز وبأ هقثوو ىرخأ يف هقتوو ةياور يف نيعم نباو « يئاسنلاو «دواد وبأو «دمحأو « ناطقلا

 . «هحيحص) يف نابح نبا هل جرخأو « يراخبلا هل قلعو « ناخيشلا هب جتحي ملو ءاًضيأ

 لاق :ش ( ىرخألا جوزتي نأ هل زجي مل اركذ امهادحإ تناك ول نيتأرما نیب عمجي الو ) :م

 ىلوأ ناكل يرودقلا ضعب ظفل يف وه امك الجر امهنم ةدحاو لك تناك ول : لاق ول : يزارتألا

 ةلأسملاب يلكلا اذه ضقتني الإو دحاو بناج نم ال بناج لك نم لجرلا روصتي نأ طرشلا نأل

 ةروص يف اولاق حارشلا نإ مث « لبق نم اهل ناك جوز تنبو ةأرملا نيب عمجلا ةلأسم يهو «هيلت يتلا

 تضرف ول امهنم ةدحاو لك نإف اهتمعو ةأرملاك « هرخآ ىلإ . . . . نيتأرما نيب عمجي الو : هلوق

 اركذ ةمعلا تضرف ولو « هتمع حاكن هيلع مرحي اًركذ ةأرملا تضرف ول هنأل ءامهنيب دقعلا مرح اركذ

 امك امهنيب عمجلا زاج ةدحاو ةهج نم الإ امهنيب عمجلا مرحي ملاذإف ءهيخأ تنب حاكن هيلع مرحي

 هل زاج ةجوزلا يهو الجر ناك ول امهادحإ نأل لبق نم اهل ناك جوز تنب نيبو ةارما نيب عمج اذ

 . يرحتلا معي ملف ىرخألا جوزتي نأ

 يبأ نبا بهذم وهو « ىلوألا ةروصلا يفامك زوجي ال : - ىلاعت هللا همحر - رفز لاقو

 ال نيريدقتلا الك ىلع لحي ال حاكنلا ناك نإ : عيبانيلا يفو ٠ ةمركعو « يرصبلا نسحلاو ىليل

 لحي ناك نإو « ليبقتلاب الو ةوهشب سم اب الو اًئطو نيي كلمب الو حاكنب امهنيب عمجي نأ هل لحي

 . ىلاعت هللا همحر - رفزل اًقالخ روهمجلا دنع لحي رخآلا نود نيريدقتلا ىدحإ ىلإ

 ‹ ىرخألاب جوزتي نأ زجي مل الجر امهنم ةدحاو لك تناك ول : فنصملا ظفل : ىبتجملا يفو

 ةلأسملاب ضقتني هنأل «بتاكلا نم عقو اوهس ًالجر امهادحإ تناك ول : خسنلا ضعب يف عقو الو

 . لئاسملا هنم جرخي اًعماج ًالصأ ركذي نأ باتكلا اذه بأد نم فرع ال اذه لاق اغإو « اهيلت يتلا

۳١ 



 ةمرحلا تناك ولو « عطقلل ةمرحم حاكنلل ةمرحملا ةبارقلاو ةعيطقلا ىلإ يضفي امهنيب عمحجلا نأل

 اهل ناك جوز تنبو ةأرما نيب عمجي نأب سأب الو . لبق نم انور ال مرحب عاضرلا ببسب امهنيب
 ول جوزلا تنب نأل زوجي ال :- هللا همحر -رفز لاقو . عاضر الو امهنيب ةبارق ال هنأل ؛ لبق نم

 جوزتلا هل زاج ًاركذ اهتروص ول بألا ةأرما : انلق .هيبأ ةأرماب جوزتلا هل زوجي ال ًاركذ اهتردق

 .بناج لك نم كلذ روصي نأ طرشلاو ذهب

 ىلإ يضفي ): م الجر امهادحإ تناك ول نيتأرما نيب عمجملا يأ :ش ( امهنيب عمحجلا نأل ): م
 ةمرحملا ةبارقلاو ): م رئارضلا نيب ةداع ةاداعملا نأل عطقلاو مرحملاو «محرلا ةعيطق يأ :ش ( ةعيطقلا
 ضرتفي هنأل اهعطق مرحي اهب حاكنلا مرحي نم تناك اذإ ةبارقلا يأ :ش ( عطقلل ةمرحم حاكنلل

 .اهلصو

 رجاشتلا ىلإ يدؤيف « ىهنيو رمأي اميف جوزلا ؛ عطقني ال نأ زاوجل اهعطقل ببس حاكنلاو
 « رثكأ انه ةعيطقلا لب اًصضيأ ةعيطقلا ىلإ يدؤي امهنيب عمجلاو عطقلل ببس وهو « ةداعلا وه امك
 ءاهلالذتسا ىلإ يدؤي ال ىتح ةعيطقلا ةمرحك ةمث حاكنلا ةمرح نأ ينعي : ةعيرشلا ردص لاقو
 . قر حاكنلا نإف

 نم انيور امل ): م بسنلا يف امك « امهنيب :ش ( مرحي عاضرلا ببسب امهنيب ةمرحلا تناك ولو ): م

 : ىلاعت هلوق دنع رم دقو « ٤ بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » : ةي هلوق وهو :ش ( لبق
 . ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) € ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو

 ةنباب دارأ : يزارتألا لاقو . :ش ( لبق نم اهل ناك جوز تنبو ةأرما نيب عمجب نأب سب الو ): م

 يف ريمضلاو « جوزلا يهو « ةركن ةغيص لبق نم اهل ناك : هلوقو « ىرحخأ ةأرما نم هتنبا جوزلا
 .ءاملعلا هب ىريو « ةعبرألا ةمئألا لاق هبو « ةأرملا ىلإ عجري اهل

 ( عاضر الو ): م لبق نم اهل ناك جوز تنبو ةأرملا هذه نيب يأ :ش ( امهنيب ةبارق ال هنأل ): م

 ريغ كلذو « عاضرلاك ةمرحلا يف ةبارقلا هبشي ام وأ نيتأرملا نيب ةبارق عمجلا نم عناملا نأل :ش

 . امهيف دوجوم

 يبأ نباو ةمركعو يرصبلا نسحلا لوق وهو :ش ( زوجي ال : - هللا همحر - رفز لاقو ): م
 اهتروص ول بألا ةأرما : انلق . هيبأ ةأرماب جوزتلا هل زوجي ال اركذ اهتردق ول جوزلا تنب نأل ): م ىليل

 . تنبلا هذهب يأ :ش ( هذهب جوزتلا هل زاج ارکذ

 وه كلذ نأل « كلذك نيتخألا يف ناك امك : ش (بناج لك نم كلذ روصي نأ طرشلاو ): م

 . لصألا قافو ىلع عرفلا نوكي نأ بجيف « هيلع عرف هيف نحن امو « هيلع صوصنملا
 . هجیرخت مدقت : حبحص (۱)

۳۲ 



 بجوي ال انزلا : - هللا همحر -يعفاشلا لاقو . اهتنبو اهمأ هيلع تمرح ةأرماب ىنز نمو :لاق

 ىتح دلولا ةطساوب ةيئزحلا ببس ءطولا نأ انلو . روظحملاب لانت الف ةمعن اهنأل ةرهاصملا ةمرح

 فاضي

 يراخبلا ركذ : يجورسلا لاق « هتنباو يلع ةأرما نيب عمج رفعج نب هللا دبع نأ حص دقو

 سابع نبا نع -مهنع ىلاعت هللا يضر - يلع ةأرماو « يلع ةنبا نيب عمج رفعج نب هللا دبع نأ
 . ينطقرادلا هاور « اهريغ نم هتنباو لجر ةأرما نيب عمج هنأ

 عمج هنأ ةليج : هل لاقي ةبحص هل تناك رصم لهأ نم لجر نع ينطقرادلا هاور كلذكو

 نم تنباهلو «هتجوز ريغ نم نبا لجرل ناک ول : «ينغملا» يفو . اهريغ نم هتنباو لجر ةأرما
 . ءاملعلا ةماع لوق يف رخآلا نم امهدحأ جوزت زاج نبا اهلو تنب هل ناك وأ هريغ

 ىلوأ لوألاو ءاهل جوزلا ءطو دعب ةأرملا هتدلو نم ناك اذإ هتيهارك سواط نع يكحو

 ةأرما جورت اذإو ءألاخو اهدلول اًمع راص دلو جوزلا كلذ نم ةأرملا تدلو ىتمو <« ةيآلا مومعل

 . بألا دلو لاخ نبالادلو مع بألا دلو ناك دلو امهنم دحاو لكل دلو اذإو «زاج اهم هنبا جوزو

 نباو ‹ نيصحلا نب نارمعو رمع لوق وهو :ش ( اهتنبو اهمأ هيلع تمرح ةأرماب ىنز نمو ): م
 لاق هبو «حصألا يف سابع نباو « ةشئاعو « بعك نب يبأو « هللا دبع نب رباجو « دوعسم

 سواطو « يعازوألا نمحرلا دبعو « يعخنلا ميهاربإو « يبعشلا رماعو «يرصبلا نسحلا
 . ءاطعو « دهاجمو

 « راسي نب ناميلسو بيسملا نب ديعس لوق وهو :«هفنصم» يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاقو

 نع « (ةنودملا» يف كلامو « لبنح نب دمحأو « هيوهار نب قاحسإو «يروثلاو دامحو « ملاسو
 . مساقلا نبا

 « ةورع ةياور يف سابع نبا لوق وه :ش ( ةرهاصملا ةمرح بجوي ال انزلا : يعفاشلا لاقو ): م

 وهو : ىفارقلا نيدلا باهش لاقو . «ًاطوملا» ىف كلام هاورو «رذنملا نباو ‹ روث ىبأو «يرهزلاو

 هتنپ الو « همأ هيلع مرحي ال لجرب طال نإو « «ةريخذلا» يف كلذ ركذ « هنع ةروهشم ريغ ةياور

 . ءاملعلا ةماع لاق هبو « اندنع

 هتنبو همأ مرحت : -ةياور يف - لبنح نباو يررثلاو يعازوألاو نسحلا نب هللا دبع لاقو

 هتتب الو همأ هيلع مرحي ال هلبق وأ ةوهشب هسم ولو « هركي : حلاص نب نسحلا لاقو « هيلع

 . مارجلا روظحملاب لانت الف ةمعن ةرهاصملا نأل يأ :ش ( روظحملاب لانت الف ةمعن اهنآل ): م عامجإلاب

 صخشکك ناریصی ينعي «ةءوطوملاو ىطاولا نيب يأ :ش ( ةيئزجلا ببس ءطاولا نأ انلو ): م

 ( فاضي ىتح ): م هنبا الو ينازلا بأ جوزتت نأ ةينازلل لحي ال ىتح :ش ( دلولا ةطساوب ): م دحاو

۳۳ 



 . سكعلا ىلع كلذكو « هعورفو هلوصأك اهعورفو اهلوصأ ريصتف المك امهنم دحاو لك ىلإ

 انز هنإ ثيح نم مرحم ءطولاو ةءوطوملا يهو ةرورضلا عضوم يف الإ مارح ءزحلاب عاتمتسالاو

 .دلولا يأ :ش

 ئطاولا نيب ةيئزجلا توبث ةلع هذهو اًقرعو ةيقيقح ةفاضإ لامكلا هجو ىلع :ش ( المك ): م

 . ةءوطوملاو

 . دلوب سيل هنأل « عونم ًالمك دحاو لك ىلإ فاضي دلولا نأ متركذ ام : ليق نإف

 . رجحلا ينازلل تبثأ مالسلا هيلع هنأ ىرت الأ هيلإ فاضي :تلق

 < رجحلا رهاعللو « شارفلل دلولا» : هلوقب شارفلا بحاص ىلإ اًبوسنم دلولا لمك لعجو

 هضعبو ةقيقح هيلإ فاضي اهضعب لب « ةقيقحلا قيرطب تسيل امهنم دحاو لك ىلإ دلولا ةفاضإو

 رخآلا نم دلوتم ضعبلاو « امهدحأ نم اًدلوتم ضعبلا ناكف ءامهئام نم قولخم دلولاو « اًراجم

 . زاجملا قيرط نم ةرواجملاو « امهنيب ةرواجملا تلصح اطلتخا امل نيءاملا نأل « ةرورض

 امهنم لك ىلإ فاضي دلولا نأب : بيجأ « اذه اذكف « بازيلا لاسو رهنلا ىرج : لاقي

 صخش ىلإ ةدحاو ةفاضإ اذه نألو « زاجملا قيرطب ال ةقيقحلا قيرطب لامعتسالا نأ لصألاو

 ظفللا نأل ؛ رخآلا ضعبلا يف زاجملا ىلع اهلمح زوجي الف ضعبلا يف ةقيقحلا تلمح دقو دحاو

 . ةدحاولا ةلاحلا ىف زاجملاو ةقيقحلا ىلع قلطي ال دحاولا

 لوصأ ريصتف امهنم دحاو لك ىلإ فاضي ىتح : هلوق ةجيتن هذه :ش ( اهلوصأ ريصتف ): م

 امه ءابآ لوصألاب دارأو ¢ هعورفو ىطاولا لوصأك يأ :ش ( هعورفو هلوصأك اهعورفو): م ءوطوملا

 .ةمرحلاو لحلا يف امهدالوأ عورفلابو

 اهعورفو اهلوصأك هعورفو هلوصأ ريصت كلذكو يأ : ش (سكعلا ىلع كلذكو ): م

 يف ةتباث ةمرحلا تناكل كلذك رمألا ناك ول : لاقيامع باوج اذه « مارح ءزجل اب عاتمتسالاو

 . ىطاولا ءزج ذئنيح اهنأل ؛ ةءوطوملا ةأرملا سفن

 ول اهنأل :ش ( ةءوطوملا يهو ةرورضلا عضوم يف الإ مارح ءزجلاب عاتمتسالاو ): م : هلوقب باجأف

 ‹ لسانتلاو دلاوتلا وهو حاكنلا عرش نم دوصقملا لاطبإ ىلإ يدؤيف ةأرما تلح ال اهتمرحب ديق

 . مالسلا امهيلع مدآل ءاوح تلح امك انه كلذ ربتعي مل ةرورضلا ىنعمف

 ءارلا رسكب :ش ( مرحم ءطولاو ) : م اهتنبا تمرحو ةرورض هل تلحف ةقيقح هنم تقلخ دقو

 انز هنإ ثيح نم ): م مارح ءطولا نإ : لاقي نأ هريدقتو « روظحللاب لاني الف : هلوق نع باوج

۳٤ 



 . دلولا ببس هنإ ثيح نم ال

 ال « دلولا ببس هنإ ثيح نم مرحم ءطولاو خسنلا ضعب يفو :ش ( دلولا ببس هنإ ثيح نم ال
 . ةحيحصلا يه ةخسنلا هذه نأ انه حارشلا مالك نم رهظي يذلاو « انز هنإ ثيح نم

 ءانز هنإ ثيح نم الو « هتاذ ثيح نم ةمرحلا ببس سيل ءطولا نأ هنايب : لاق لمكألا نإف

 ةيصعم الو ناودعالو ةقشملا عم رفسلاك هماقم ميقأ دلولل ببس هنإ ثيح نم اهل ببس امنإو

 اذإ ءيشلاو « ناودع الو نايصع دلو : لاقي ال « كلذب هفاصتا مدعل « ءطولا وه يذلا ببسلل

 . مميتلا يف بارتلاك هسفن ةفص ال هلصأ ةفص هيف ربتعي هريغ ماقم ماق

 يف نايصع ال اذكف « دلولا وه يذلا ببسملا يف نايصع الو ناودع ال : يلبشلا لاقو

 بونملا فصو يف دجوي امنإ بئانلا فصو نأل ءانزلا وهو هجولا كلذ يف هماقم ماق يذلا ببسلا

 . ءوضولا عم مميتلا يف امك

 «دلولل ببس ءاملاو « ءاملل ببس هنأ ةطساوب ءطولاب ةمرحلا ءانتبا ىنعم : ىكاكلا لاقو

 اًمئاق ءطولا ناكف « هيف نايصع الو نيدلاول ءزج هنأ رابتعاب قاتعإلا ىف لصألا وه دلولا دوجوو

 . ىهتنا « بارتلا فصو طقسو ارهطم ءاملا نوكل ارظن ءاملا ماقم

 نوكي ىنأف « هيلع تمجر لعفانزلاو « هيلع تدمح رمأ حاكنلا : يعفاشلا لاق :تلق نإف

 ايس ناك ول هنأل «ةرهاصملا ةهج اذكف « ةدعلا الو بسنلا هب تبثي ال هنأ ىرت الأ « ةمعنلل اًببس

 . انزلا ريثكت ىلإ يضفي ةمعنلل

 ىلاعت هللا يضر - سابع نبا هاور اذكه « لالحلا مرحي ال مارحلا» : يب هلوقب اًضيأ لدتساو

 « اهمأب جوزت مث ةأرماب ىنز نمع لئسةا يب هنأ -هنع هللا يضر - ةريره وبأ یورو '- امهنع
 هللا لوسر تلأس : - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع تلاقو « لالحلا مارحلا مرحب ال » : ةَ لاقف

 ." لالحلا مارحلا مرحب ال » : الب لاقف « اهتنب جوزت مث اروجف ةأرما ىتأ لجر نع ةي

 نب ىيحي نع ةداتق نع ديعسو يئاوتسدلا ماشه انأبنأ ءاطع نب باهولا دبع نع « )۱٦۸/7( يقهيبلا هاور ()

 نب ییحي لاسرإ نم يشخي امو «سلدم وهو هنعنع دقو ةداتق هيف «فيعض وهو اًفوقوم سابع نبا نع رمعي
 . رمعي

 نع ةورع نع يرهزلا نع نمحرلا دبع نب نامشعانث ناميلا نب مشيهلا نع « ١۸( /۷) يقهيبلا هاور (۲)

 . اعوفرم . . .ةشئاع

 نع يرهزلا باهش نبا نع حيحصلاو « فيعض وهواذه يشاقرلا نمحرلا دبع نب نامشع هب درفت : لاق مث
 نع عفان نع رمع نب هللا دبع انث يورفلا قاحسإ نع ]۲٠٠١[ ةجام نبا هاورو . هنع اًفوقوم ًالسرم . . . يلع 1

 يفحجلا رباج هيفو اًفوقوم دوعسم نبا نع يورو « فيعض وهو رمع نب هللا دبع هيفو « اعوفرم . . . رمع نبا
 . ملعأ هللاو اًقوقوم الو اعوفرم ثيدحلااذه حصي الو . مهتم وهو

۳" 



 ىلعو «مرحت ال: - هللا همحر-يعفاشلا لاقو . اهتنباو اهمأ هيلع تمرح ةوهشب ةآرما هتسم نمو

 ةوهش نع هركذ ىلإ اهرظنو ةوهشب ةأرما هسم فالخللا اذه

 كلذ لصحي الو «هب فرشلا بسنلا نم دوصقملا نوكل هب بسنلا توبث مدع نأب بيجأ :تلق

 ‹ شارفلاو حاكنلا قح رابتعابو لصألا يف اهبوجو نوكل ةدعلا بوجو مدعو ينازلا ىلإ ةبسنلاب
 . ةدعلل بجوملا ببسلا مدعني شارفلا مادعنابف « ةافانم حافسلاو حاكنلا نيبو

 ةمرحلا تبثت اغنإو « لالحلل اًمرحم مارجلا لعجي ال ام الإ حصي ال ثيدحل اب هلالدتساو
 ىلع يرجم ريغ ثيدحلا اذه نأ عم «ىنز هنوكل لعفلا اذه ةمرحو « دلولل ةمرح لعفلا نأ رابتعاب
 . هرهاظ

 ءطولاكو « ءاملا يف رمخ نم ةرطق تعقواذإامك « لالحلا مرحي مارحلا نم اريثك نإف
 . لالحلا مرح مارح هلك اذه « نبالا ةيراج بألا ءطوو « ةكرتشملا ةمألا ءطوو « ةهبشلاب

 «بذكي ناك : نيعم نب ىيحي لاق « يشاقرلا نمحرلا دبع نب نامشع لوألا مهثيدح يفو
 . كورتم : ينطقرادلا لاقو ٠ ءيشب سيل : يئاسنلاو « دواد وبأو «يراخبلا لاقو

 رخآلا ثيدحلا امأو .هب جاجتحالا زوجي ال تاقثلا نع تاعوضوملا يوري : نابح نبا لاقو

 نبا لوق نم : ليقو «قارعلا ةاضق ضعب حرشأ نبا مالك نم مهشيدح : دمحأ لاقف « فيعضف

 . كلذ يف هوفلاخ هباحصآ رابكو سابع

 كلذ ناك ءاوس قيرافتلا عيمج يفو :ش ( اهتنبو اهمأ هيلع تمرح ةوهشب ةأرما هتسم نمو ) : م
 مل هتشأ مل :لاق ول :«ةينقلا» يفو « ىهتشا اذإ ءاهركم وأ اًحئاط وأ اًيسان وأ اطخ وأ ادمع سلما

 . ىدصي

 يف كلامو « لوق يف يعفاشلا لاق هبو « اًمارح وأ ًالالح سمللا ناك ءاوس : يكاكلا لاقو
 مثة ثب هتأرما لبق ول اذكو ءاهتنب جوزتي ال ةوهشب ةمأ لبق ول: !طوسبملا» يف ركذ هنإف ٠ لالحلا

 . اهتنب جوزتي ال ءطولا لبق تتام

 مارحلا وأ لالحلا يف ناك ءاوس دمحأ لاق هبو ٠ لوق يف :ش ( مرحت ال : يعفاشلا لاقو ): م

 لجرلا سم يأ :ش ( ةوهشب ةأرما هسم ): م يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا :ش ( فالخلا اذه ىلعو):م

 . ةذخاغملاو ليبقتلا يف فالخلا يف اذكو :ش ( ةوهش نع هركذ ىلإ اهرظنو ): م ةوهشب هتأرما

 ةأرملا لجرلا قدص اذإ هنأ ةلأسملا ليوأت هل اهسم يف :- ىلاعت هللا همحر - ثيللا وبأ لاقو
 اهيلع مرحت ال هنأ يغبني ةوهش نع تلعف اهنأ هيأر ربكأ يف عقي ملو اهبذك ولو « ةوهشب هتسم اهنأ

 . «يبوبحملا»و «ناخ يضاق عماج» يف اذك « اهتنباو اهمأ

 نينس عبس تنب يهو ةاهتشم تناك اذإ اهسجب ةرهاصملا ةمرح تبثت : ؛ىبتجملا» يفو
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 بوجوو مارحإلاو موصلا داسف امهب قلعتي ال اذهلو « لوخدلا ىنعم يف اسيل رظنلاو سملا نأ هل
 عضوم يف هماقم ماقيف ءطولا ىلإ عاد ببس رظنلاو سملا نأ انلو . هب ناقحلي الف لاستغالا

 طايتحالا

 يف اوملكت : ثيللا وبأ لاقو «عستلاو سمخلا نيب اميفو «سمخلا تنب يف تبثت الو ءادعاصف

 باتك يف ديهشلا لاقو «نينس عست غلبت ملام ىهتشت ال اهنأ بلاغلاو . تسلاو عبسلاو نامللا

 . ىوتفلا هيلعو «تانيبلا»
 امهنوكل يأ :ش ( اذهلو «لوخدلا ىنعم يف اسيل رظنلاو سملا نأ :١ م يعفاشلل يأ :ش ( هل ): م

 هب رظنلاو سملا قحلي الف يأ «رظنلاو سملاب يأ :ش ( امهب قلعتيال ): م لوخدلا ىنعم يف اسيل

 ءطولا ىلإ يعادلا ببسلا يأ :ش ( ماقيف ءطولا ىلإ عاد ببس رظنلاو سما نأ انلو ): م

 عرشلا بحاصل اندجو انأل اذهو «:ش ( طايتحالا عضوم يف): م ءطولا ماقم يأ :ش ( هماقم):م

 رئاس نود ةمرحلا تابثإ يف اهتقيقح ماقم عاضرلا ببسب ةيضعبلا ةهبشب ماقأ هنأ ىرت الأ

 ماقم يعادلا ببسلا انمقأف « ةداهشلا لوبق عنمو « ةروكذلا عضوم عنمو ثراوتلا نم ماكحألا

 ‹ ءطولا ماقم هيف ببسلا موقي ىتح عاضبألا ةمرح باب نم سيل لاستغالا بوجوو
 هنوكل ةمرحلا توبث يف ءطولا ماقم ةأرملا لامج ىلإ رظنلا ماق احيحص ناك نإ متركذ ام نأب ضقونو

 . هيلإ يعاد اًببس

 وهو ةنكمم تناك نأب جرفلا لخاد ىلإ ًارظن نوكي ام وهو مرحملا جرفلا ىلإ رظنلا نأب :بيجأ

 . بناجألا ةولخ يف ةلاحلا هذه ىلع نوكت ال اهنأ كلذ نم رهاظلاو « كلملا يف الإ لحي ال

 لهالو[. . .] ريغو كلملا يف لالحلا لامجلا ىلإ رظنلا نأ يف اذه دعب رظناف : لمكألا لاق

 لاق« ىهتنا . اًبذكم الإ كلذب ًالئاق كارأ ال ؟ ال وأ هيلإ كلذ رظنلا ةوعد ءطولا ىلإ اًعاد نوكي
 جرف ىلإ رظن نم » : ةي هللا لوسر نع - اهنع هللا يضر - ءىناه مآ ثيدح انلو : انه يكاكلا

 . « اهتنباو اهمأ هيلع تمرح ةأرما

 - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع نعو « ٠ اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن نم نوعلم » : ثيدح يفو

 . كل لحت ال اهنإ امأ : لاقف « هينب ضعب هنم اهبهوتسا مث اهيلإ رظنو هل ةيراج درج هنأ
 اهسمل وأ اهلبق وأ ةأرملا لجرلا عماج اذإ : لاق هنأ - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا نعو
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 حيحصلا وه ًاراشتنا دادزت وأ ء ةلآلا رشتنت نأ ةوهشب سملا نإ مث

 . ىهتنا « اهتنباو اهمأ هيلع تمرحو هنباو هيبأ ىلع تمرح ةوهشب اهجرف ىلإ رظن وأ ةوهشب

 ىلإ نوعلم : ثيدحلا يف هلوقو « «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ءىناه مأ ثيدح :تلق

 لحي ال ام ىلع ةأرملا نم لجرلا علطا اذإ : نولوقي اوناك : ميهاربإ نعو « يناجرجلا هجرخآ هرخآ

 . اًعيمج هيلع تمرح دقف ةوهشب اهسمل وأ هل

 بيسملا نباو ديز نب رباجو دهاجمو ناميلس يبأ نباو دامحلاو مكحلاو ميهاربإو ءاطع نعو

 لجر فشكي ال هنأ :مالسلا هيلع ىسوم ىلع هللا لزنأ يتلا ةاروتلا يف : لاق هبنم نبا نعو « هلثم

 . «هفنصم)» ىف ةبيش ىبأ نبا هلك كلذ ركذ « نوعلم وهو الإ اهتنباو ةآرما

 ينعي ةلآلا رشتنت نأ وهو ةوهشب سملا فيرعت اذه :ش ( ةلآلا رشتنمت نأ ةوهشب سملا نإ مث ): م

 . كلذ لبق ةرشتنم تناك اذإ :ش ( ؟راشتنا دادزت وأ ): م سملاو رظنلا لبق ةرشتنم نكت مل اذإ

 « اراشتنا اوطرتشي مل ثيحب خياشملا نم ريثك لوق نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه ): م

 ةمئآلا سمش لوق فنصلملا راتخاو ءاهعامج ىهتشيو اهيلإ هبلق ليي نأ ةوهشلا دح اولعجو

 . يسخرسلا

 اخيش ناك نإو « روكذملا خياشملا نم ريثك لوق حصألاو : «طيحملا» يف مالسإلا خيش لوقو

 ‹ ءاهتشالا درجم ربتعي الو اًكرحتم نكي مل نإ ءاهتشالاب هبلق كرحتي نأ هيف ةوهشلا دحعف اتينع وأ

 ليي ناك هنأ يناديملا ميهاربإ نب دمحم نع يكحو -ىلاعت هللا همحر- يسخرسلا هركذ اذكهو

 . اذه ىلإ

 نع ناك نإو « جرفلا ريغ ءاضعألا رئاس ىلإ رظنلاب ةمرحلا هذه تبثت ال : «ةريخذلا» يفو

 ,شتنت اباش ناك ول ام رادقم سم نإف «هنس ولعل هبلقب يهتشي ال ناك نإ : رافصلا لاقو « ةوهش

 . ةمرحلا تبت هتلآ

 . هتساممل هتلآ كرحتت ىتح هتوهش تتام يذلاو نينعلاو ريبكلا خيشلا يف ةمرحلا توبثب يتفي

 ددزی ملف ‹«ا رشتنم ناک وأ هوضع رشتني ملف ةوهشب اهسمل اذإ هنأ دمحم نع متسر نبا یورو

 . ةمرحلا تبثت هدي يف سوململا ةرارح دجي قيقر بوث امهنيب ناك نإو «دعب اهسمال وهو اًراشتنا

 نم هتأرما مأ دسج نم ةوهش سمل اذإ : فسوي يبأ نع دايز نب نسحلل «ىقتنملا قالط» يفو

 قوف اهلجر سم اذكو « هتأرما هيلع تمرح ةرارح اهدسج نم دجي وهو ةوهش نع بايثلا قوف

 . فخلا لفسأو فخلا قاس سم وأ بعكلا
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 هنإ : ليق دقف لزنأف سم ولو « اهئاكتا دنع الإ كلذ ققحتي الو « لخادلا جرفلا ىلإ رظنلا ربتعملاو

 ةرهاصملا ةمرح بجوي

 ىلإ رظنلا مث « عامحجلا عضوم ةأرملا ربد ىلإ رظنلا نأ دمحم نع ميهاربإ نع ميهاربإ ىورو

 يبأ نع هلثمو «لخاد نم جرفلا ىلإ رظنلا الإ مرحيال : لاقو « عجر مثةأرملا جرف
 . هللا همحر-فشسوي

 : ليق « هرارقإ ريخب كلذ ىلع لبقي لهو «ةوهشب ليبقتلاو سملاب هرارقإ ىلع ةداهشلا : ليقو
 يلع لام هيلإو لبقي : ليقو « كلذ ىلع فقوي ال هنأل لضفلا نب دمحم لام هيلإو « لبقيال

 . يودزبلا

 نوكي نأ ىنمتف ةوهش ريغ نم هتنب ىلإ رظن لجر : فسوي يبأ نع «ةعامس نبا رداون» يفو
 ‹ هتآرما هيلع تمرح هتنبا ىلع ةوهشلا تناك نإف « هرظن عوقو عم ةوهش هل تعقوف اهلثم ةيراج هل
 . مرحت مل ىنمت ام ىلع تناک نإو

 تلصوف اهتنبا اهعمو اهعماجيل هشارف نع هتأرمآ ماقأ : «طيحملا»و «يفطانلا تاعقاو» يفو

 اهبسحي ناک نِإو «هتأرما هيلع تمرح « یهتشت يهو هتأرما اهنأ نظي هعبصأب اهصرقف اهيلإ هدي

 . ةاهتشم نوكت نأ طرتشيو ءاهغولب طرتشی الو ‹ ةوهشب اهسم هنأل « هتأرما

 ريغ اهنود امف سمخ تنبو «ليصفت ريغ نم ةاهتشم عست تنب : لضفلا نب دمحم نعو
 : “عيبانيلا» يفو . الف الإ و ةاهتشم تناك ةمخض ةلبع تناك نإ تسو عبسو نامث تنبو « ةاهتشم

 . اهمأ هيلع مرحت ال اهدسفأو اهاضفأف هتأرما ةنبا عماج ول

 : دمحم لاقو < اهمأ هيلع مرحت : «طيحملا» يفو « تنبلاو مألا هل هركأ : فسوي وبأ لاقو

 هل دلو مأ ريصت ال هنم تدلوف انزلا نم هتنبا ةيراج ءطو ولو «امهنيب قرف الو « يلإ بحأ هزنتلا
 ‹ عامحجملا لهأ نم سيل وهو اهجرف يف يبص ركذ تلخدأ ةأرما نع ةملس نبا لئسو «قافتالاب

 . ةرهاصملا ةمرح هب تبثت : لاق

 الإ ): م جرفلا لخاد ىلإ رظنلا يأ :ش ( كلذ ققحتي الو لخادلا جرفلا ىلإ رظنلا ربتعملاو ): م

 تبثت ال اهيلإ رظنو « ةمئاق وأ ةيوتسم ةدعاق تناك اذإ امأ ٠ ةئكتم تناك اذإ الإ :ش ( اهئاكتا دنع

 نم جرف جراخلاو « هجو لك نم جرف لخادلاو « جرفلاب قلعتم مكحلااذه نأل ةرهاصملا ةمرح

 يبأ نعو . هرابتعا طقسف ‹« رذعتم جراخلا جرفلا ىلإ رظنلا نم زارتحالا نأل هجو نود هجو

 ىلإ رظني ىتح تبثي ال : دمحم لاقو « ةرهاصملا ةمرح تبث رعشلا تيب ىلإ رظن ول : فسوي

 ۰ . ناخ يضاق هركذ رعشلا

 مالسإلا سمش يتفي ناك هبو :ش ( ةرهاصملا ةمرح بجوي هنإ : ليق دقف لزنأف سم ولو ): م
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 يف ةأرملا نايتإ اذه ىلعو « ءطولا ىلإ ضفم ريغ هنأ نيبت لازنإلاب هنأل اهبجوي ال هنآ حيحصلاو

 . ربدلا

 ال ةمرح ةدايز بجوت تناك نإ هذهو « ةمرحلا تبثي ةوهشب سملا درجم نأ ههجوو « يدنجزوألا

 . اهفالخ بجوت

 يسخرسلا ةمئألا سمش رايتخا وهو فنصملا رايتخا اذه :ش ( اهبجوي ال هنأ حيحصلاو ): م

 . مالسإلا رخف مامإلاو

 نايتإ): م فالخلا اذه ىلع يأ :ش ( اذه ىلعو « ءطولا ىلإ ضفم ريغ هنأ نيبت لازنإلاب هنأل ): م

 دقو « ءاملعلا ةماع دنع ةمرح كلذ بجوي ال مالغب طال ول امأ « ةأرملا ربد يأ :ش ( ربدلا يف ةأرملا

 . یضم امیف هانرکذ

 تبثت اهربد يف هتمأ وأ اهربد يف دساف وأ حيحص حاكنب هتأرما ىتأ ول : يعفاشلا لاقو

 ءاهقفلا عامجإب مارح ةآرملا ربد يف نايتإلا مث ءنالوق هيف ةرهاصملا ةمرح

 ‹ للي يبنلا نع اندنع هيرحت حصي مل : لاق هنأ يعفاشلا نع مكحلا دبع نبا نع يورو

 . هيرحت ىلع صن يعفاشلا نإف «مكحلا دبع نبا بذك : عيبرلا نبا لاقف « لالح هنأ سايقلاو

 يف ةأرملا نايتإ يرحت ىلع اًرخآ عامجإلا دقعنا دق : هل «يذمرتلا حرش» يف انخيش لاقو

 . هراکنإ هنع يور دقف هتحاب هنع يور نم لکو « عطقنا دق يدق فالح هيف ناک ناو «ربدلا

 « ةريره يبأو « سابع نباو « بلاط يبأ نب يلعف « ةباحصلا نم هيرحتب نولئاقلا امأف

 ميهاربإو « ةمركعو « دهاجمو « ريبج نب ديعس : نيعباتلا نمو «دوعسم نباو « ءادردلا يبأو

 نايفسو « دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق وهو «سواطو « بيسملا نب ديعسو « يعخنلا
 . ملعلا لهأ نم نيرخآو «يعفاشلاو «يروثلا

 امأو « عفان الإ نيعباتلا نم الو رمع نبا الإ ةباحصلا نم دحأ هيف فلتخي ملو : خيشلا لاق

 : لاق كلام قيرط نم «ىربكلا هننس» يف يئاسنلا ىورف - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا
 . هب سأب ال : لاقف . كلذ نع رمع نبا لأس هنأ راسي نب ديعس نع ينثدح ةعيبر ىلع دهشأ

 قيرط نم «یربکلا هننس» یف ذ يئاسنلا هاور اميف كلذ راكنإ اًضيأ رمع نبا نع حص دقو

 نإ : رمع نبال تلق : لاق راسي نب ديعس نع بوقعي نب ثراحلا ةياور نم دهشأ : لاق كلام

 نبا لاق « نهرابدأ يف نهيتأي : لاق « ضيمحتلا امو : لاق « نهل ضمحتي يراوجلا يرستم

 !؟ ملسم اذه لعفي وأ :رمع

 هنآ هيبآ نع نسحg ا نب هللا دبع نع سوم نب فاطع ةياور نم؛هريسفت» يف يباعلا ىورو

 . هباحصأ هركنأو « كلذ ةحابإ كلام نع يكح



 لاقو .اهتدع يضقنت ىتح اهتخأب جوزتي نأ هل زجب مل ًايعجر وأ ًانئاب اقالط هتأرما قلط اذإو

 ةيلكلاب حاكنلا عاطقنال زوجي ثالث وأ نئاب قالط نع ةدعلا تناك نإ : -هللا همحر- يعفاشلا

 ءاقبل مئاق ىلوألا حاكن نأ انلو . دحلا بجب ةمرحلاب ملعلا عم اهئطو ول اذهلو « عطاقلل الامعإ

لو هلمع رخأت عطاقلاو شارفلاو جورخلا نم عنملاو ةقفنلاك هماكحأ ضعب
 .ديقلا ءىطو ول يقب اذه

 ءقالطلا باتك ةراشإ ىلع بحي ال دحلاو

 ال اذکو :ش (اهتدع يضقنت یتح اهتخاب جوزتب نآ هل زجی مل اسجر وآ تنا اقلط ہنارما قلط ااو )م

 اهب لوخدلا دعب خسفلا اذكو ءاهتخأ تنبب الو « اهتلاخب الو ءاهتمعب الو « اهاوس عبرأب جوزتي

 يضر - تباث نب دیزو ‹« سابع نباو «دوعسم نباو ‹ يلع نع كلذ ىوري اهتدع يضقنت ىتح

 ‹ يعخننلاو ‹ دهاجمو « يناملسلا ةديبعو ‹ بيسملا نب ديعس لاق هبو ‹ - مهنع ىلاعت هللا

 . «ينغملا» يف كلذ ركذ « لبنح نباو ‹ يروئلاو

 نباو كلام [هب ] لاقو :ش ( زوجي ثالث وأ نئاب قالط نع ةدعلا تناك نإ : يعفاشلا لاقو ): م

 حاكنلا عاطقنال): م ةورعو دمحم نب مساقلا نع ىوريو « رذنملا نباو ديبع نباو روث وبأو ىليل يبأ

 . ثالثلاو نئابلا قالطلا وهو :ش ( عطاقلل لامعإ ةيلكلاب

 عم اهنطو ول ): م اذهلو « عطاقلل الامعإ ةيلكلاب حاكنلا عاطقنا لجأل يأ :ش (اذهلو ): م

 امهنيب تيقب ولو « بسنلا تبثي مل نيتنس نم رثكأل دلوب تءاج ولو :ش ( دحلا بجي ةمرحلاب ملعلا

 . بسنلا تبثيو «دحلا هب طقسل حاكنلا ةقلع

 مهوت نودب بجي ال ىتح حاكنلا قوقح نم اهنأل ال مرحم نم هنأل ةبجاو ةدعلا امغنإو

 يفاذك « ةافولا ةدعك لوخدلا مهوت ربتعي ال حاكنلا قح ةدعلا نم ناك امكف ‹لوخدلا

 .('طوسبملا»

 ءاقبل مئاق ): م لوألا حاكنلا خسنلا ضعب يفو « ىلوألا ةأرملا يأ ( ىلوألا حاکن نأ انلو ): م

 . ملسملا نم :ش ( جورخلا نم عنملاو ةقفنلاك هماكحأ ضعب

 بسنلا تبث دلوب تءاج ول لاحب ةأرملا ةروريص وهو شارفلاكو يأ (شارفلاو ): م

 ةيلكلاب حاكنلا عاطقنا زوجي : يعفاشلا لوق نع باوج وهو ‹ قالطلا وهو :ش ( عطاقلاو):م

 . حاكنلا مكح ءاقبل ةدعلا عاطقنا نامز ىلإ :ش ( هلمع رخأت):م

 ةدتعملا ئطو ول اذهلو ): م لطاب وهو « هتلع نع مكحلا فلخت ةدعلا لاح اًمئاق نكي مل ولف

 امك دحلاو « ةدعلا يف زوربلاو جورخلا قح يفو «رخآ جوزب جوزتلا قح يف يأ :ش ( ديقلا يقب

 . دحلا بجي ةمرحلاب ملعلا عم اهئطو ول اذهلو : هلوق نع باوج اذه بجي

 توبث باب يف ركذ ام هتراشإ ىنعم :ش ( قالطلا بانك ةراشإ ىلع بجي ال دحلاو ): م

٤١ 



 يف عفتري ملو انزلا ققحتيف لحلا قح يف لاز دق كلما نأل ؛ بجي : دودحلا باتك ةرابع ىلعو
 ؛اهدبع ةأرملا الو هتمأ ىلوملا جوزتي الو .اعماج ريصيف انركذ ام قح

 ءاعداف قالطلا دعب نم نيتنس مامتل وأ « نيتنس نم رشكأل دلوب تءاج اذإ ةءوطوملا يأ بسلا

 يف نظلاو ملعلا هيف يوتسي لحما يف تناك اذإ ةهبشلاو « لحما يف ةهبش اذه نآ ىلع لدف
 ةيراج ءطو ول امك « ًالصأ اهب تبثي ال بسنلا نإف < ءلعفلا يف ةهبشلا فالخب « هنع دحلا طوقس

 . يل لحت اهنأ تننظ : لاقو « هتجوز وأ همأ وأ هيبأ

 «لحلا قح يف لاز دق كلما نأل ): م دحلا يأ :ش ( بجي : دودحلا باتك ةرابع ىلعو ): م

 ي7 م كلا ي: عر ملو م دل يجف لا رس يا مها عيال شم م

 نتحألا ن نیب عمجملا نع يداعتلا يف اًطایتحا تحألاب جوزتلا قح

 جوزتو « لحلا ىح يف لاز دق كلملا ناك اذإ ينعي : سش (اعماج ریصیف م رو يتعيوهو

 ٠ لإ بوجو یف رال ظفلو ء دخلا بوجو مدع ين ةراشإلا فل ركذ ىنمم ام تلق اف

 نأ ىلإ ةراشإ اهيفن تبشيو « هبسن يهو ءاهتروص انركذ يتلا ىلوألا ةلأسملا يف اهنأل :تلق
 . دحلا بجي الف « اًتز نوكي ال ثالثلا ةدع يف ءطولا

 تز راصف كلملا ريغ يف ءطو هنأل ؛ ةرابعلا سفن نم دحلا بوجو مهفي ةيناثلا ةلأسملا يفو
 . دحل ا انزلا بجومو

 الو يأ :ش ( اهدبع ةأرملا الو ): م اهضعب وأ اهلك كلم ءاوس :ش ( هتمآ ىلوملا جوزتي الو ): م

 .عامجإلا هيلعو « ةعبرألا ةمئألا تلاق اذهبو « هضعب وأ هلك تكلم ءاوس « اهدبع ةأرملا جوزتت
 اوزوج سايقلا ةافنو . ىهتنا ءاهدبع ةأرملا حاكن نالطب ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاقو
 هلوقو « (۳ ةيآلا : ءاسنلا) (ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف # : ىلاعت هلوقب اولدتساو « كلذ
 . ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) 4 تانمؤملا مكتايتف نم مكنايأ تكلم ام # : ىلاعت

 نم نيحلاصلاو مكنم ىمايألا اوحكنأو # : ىلاعت هلوق اهضراعي ةروكذملا ةيآلا نأ : باوجلاو
 . نهحاكنب ال ءامإلا حاكنإب يلاوملا ىلاعت هللا بطاخ . ۲ ةيآلا : را٤ ا ا

 عضوم يف نايبلا نع توكسلاو «حاكنلا رمأ نم هيلإ نجتحي ام عضوم عضوملا نأ : باوجلاف

۲ 



 عنتميف ةيكلالا يفانت ةيكولمملاو نيحكانتلا نيب ةكر تشم تارمشب ًارمثم الإ عرش ام حاكنلا نأل

 تايباتكلا جوزت زوجيو . ةكرشلا ىلع ةرمثلا عوقو

ث (نيحكانتملا نيب ةكرتشم تارمثب ارمثم الإ عرش ام حاكنلا نأل ): م
 ةوسكلاو رهملا بوجو ةجوزلل هترم

 رايخلا اهلو « اهاضر ريغب لزعلا هل لحي ال هنأبو اهدعب امو « اًمكح هيلع ءطولا بوجوو ةقفنلاو

 امهنیبو « اكولمو کلام امھنم ةدحاو لك ناكمب ‹ اهعاضرإو اهنم هدلو ةيبرتو هبايث لسغو خبطلا

 ةيكولمملاو « ةيرهاظلا يضتقت ةيكلاملا نأل (ةيكلالا يفانت ةيكولمملاو ): م : هلوقب هيلإ راشأ « ةافانم

 . كلذك ناك نإف امهنيب يفانتلا يف ءافح الو « ةيروهقملا يضتقت

 ىلع ةرمثلا عوقو يفني هبحاص امهدحأ كلم نأل :ش ( ةكرشلا ىلع ةرمثلا عوقو عنتميف ): م

 . تارمئلا وقحتل م تشي

 ىلإ ةبسنلاب وه اغنإ اهئازجأ عيمجب ةكلام ةأرملا نوك نأل « ةهجلا فالتخا :هنع باوجل اف

 . هئازجأ عيمجب دبعلل ةكلام اهئازجأ عيمجب ةأرملا : لوقي نأ لئاقلو « فلتخت ملف ءدبعلا

 نأل ؛اهعضب عفانم هتديس ىلع حاكنلاب دبعلا كليب نأ زاجف هعضب عفانل ةكلام تسيلو

 نم ىلوم ا الو « اكولم هعضب عفانم ثيح نم نكي مل وهو عضبلا عفانم كلم ىلع دقع حاكنلا

 . اهئازجأ ثيح نم لب «ةكلام اهعضب عفانم ثيح

 رقيو يبنب نمؤي يذلا وهو « يباتك ركذلاو « ةيباتك عمج :ش ( تايباتكلا جوزت زوجیو ): م

 . ةيدوهيلاو ةينارصنلا يهو « ةرحلا ةيباتكلا حاكن زاوج يف ةعبرألا ةمئألل فالح الو «باتکب

 دوهيلا نم ةرماسلاو « مالسلا مهيلع ثيشو ميهاربإ فحصو «دواد روبزب نمآ نمو

 وهو « ليئارسإ دالوأ نم ينعي « ةيليئارسإ نوكت نأ يغبني : ىعفاشلا لاق نكلو « هيف اوفلتحا

 زوجي ال سيردإو ىسومو ميهاربإ فحصب « ةفلاسلا ءايبنألا بتكب كسمتلا امأو « لي بوقعي

 . «زيجولا حرش يف اذك « مهحاکن

 ‹ ةفيذحو « نافع نب نامثعو « باطخلا نب رمع باتكلا لهأ رئارح زاوج مهنع يور نمو

 مهنع ىلاعت هللا يضر - مهريغو « رباجو « ناملسو

 اوحکنت الو # : ىلاعت هللا لاق « نيكرشم مهنوك يف ءاملعلا فالتخال ةملسملا مدع دنع الإ ةيباتكلا

 . باتكلا لهأ نم نملسي ىتح يأ « ۲۲١( ةيآلا : ةرقبلا) 4 نمؤي ىتح تاك رشملا

A 



 قرف الو فئافعلا يأ . (هةيآلا :ةدئاملا) 4 باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو# : ىلاعت هلوقل
 «تايسوجملا جيوزت زوجي الو : ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نيبن ام ىلع ةمألاو ةرحلا ةيباتكلا نوب

 هلوقل هلوانتي : مهضعب لاقف « باتكلا لهأ لوانتي كرشلا ظفل نأ ملعلا لهآ فلتخاو
 . ١( ةيآالا : ةبوتلا) :ش ( هللا نبا حيسملا ىراصتلا تلاقو هللا نبا ريزع دوهيلا تلاق : یلاعت

 لوانتي ال اًقلطم كرشلا مسا نأ حصألاو € نوكرشي امع هناحبس # : ةيآلا رخآ يف لاق مث
 ملل « (۲ ةيآلا : رجحلا) € نيملسم اوناك ول اورفك نيذلا دوي امر :  ىلاعت هلوقل باتكلا لهأ
 ء ةرياغلا يضتقي فطعلاو « ١( ةيآلا : ةنيبلا) € نيكرشملاو باتكلا لسهأ نم اورفك نيذلا نكي
 . لماكلا ىلإ فرصني قلطملاو

 يأ ( ٠ ةيآلا : ةدئاملا) : ش ( € بانكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحللاو $ : ىلاعت هلوقل ): م
 يأ):م حتفلاب ةصحم يهف اهفعأ اذإ اهجوز اهنصحأو « تفع اذإ تنصحأ نم تايباتكلا

 هنإف -امهنع ىلاعت هللا ىضر - رمع نبا لوق نع اًزارتحا كلذب هريسفت : لمكألا لاق
 ةلالدب ةداعلا ىلع ءانب اهركذ اغإو « حاكنلا زاوجل اًطرش ةفعلا تسيلو « تاملسلاب هرسف
 . ضرفلا

 لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلا # : لاق ىلاعت هللا نأ لالدتسالا هجو

 مكل لحأو : يأ . ١( ةيآلا : ةدئاملا) ( باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحللاو ٠ مهل لح مكماعطو مكل

 فع نم ةفيفع عمج فئافعلاو ءلحلا ىلع هتلالد يف ءافخ الف باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحلا
 . ةفيفعو ةفع ةأرملاو « فيفعو فع وهو فك يأ « ةفعو اقع فعي مارحلا نع

 ءرطسأ دعب ينعي : ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نيبن ام ىلع ةمألاو ةرحلا ةيباتكلا نيب قرف الو ) م
 . ةمألا جيوزت زوجيو : لاق ثيح

 نأ يور ال « ةرورضلل الإ مهتحيب بذ لكؤت الو « ةيباتكلا جوزتي ال نأ ىلوألا : يكاكلا لاقو

 : اولاقف « اديدش اًبضغ ةحلطو «بعكو « ةفيذح ىلع بضغ - هنع ىلاعت هللا يضر < رمع

 . هللا ديبع نب ةحلطو

 « راصمألا ءاهقفو « ةعبرألا ةمئألا عامجإب يأ :ش ( تايسوجلملا جيوزت زوجي الو : م
 . رانلا نودبعي : سوجملاو «يسوجم ركذلاو « ةيسوجم عمج يهو « ةباحصلاو

 يف قاحسإ ركذو « باتكلا لهأ نم تسيل اهنأل ؛ اهحاكن زوجي ال ١: طوسبملا» يفو
 دواد لاق هبو « باتكلا لهأ نم سوجللا نأ هنع يورام ىلع «اهحاكن اوج : هريسفت»

٤ 



 : لاق . ؛مهحئابذ يلكآ الو مهئاسن يحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس مهب اونس» : مالسلا هيلع هلوقل

و « ءاطعو « بيسملا نب ديعس نيميلا كلب نهأطو حابأو يرهاظلا
 . كلامو «رانيد نب ورمع

 ‹ةفيذح نع كلذ يورو « ةيسوجملا حاكن يرهاظلا دوادو روث وبأ حابأو : يجورسلا لاقو

 . ملست ىتح ةيسوجلملا أطي ال : دامحو « ميهاربإو « نسحلاو « ينادمهلا ةرم لاقو

ف ةعامج هيلع : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق «دمحأو يعفاشلا لاق هبو
 ملو ءراصمألا ءاهق

 . سواط نع الإ كلذ ةحابإ انغلبي

 سمشلا ةدبع ةحكنأ زوجي ال : يجورسلا لاقو « سواط ريغ نع كلذ ةحابإ انركذ دق :تلق

 يحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس مهب اونس ): م : ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ): م

 نمحرلا دبع هاور : لمكألا لاقو «بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش ( مهحئابذ يلكآ الو مهئاسن

 : درو امک نآلا هثیدح رکذنو « اذکه هتیاور تسيل : تلق «فوع نبا

 دمحم نب نسحلا نع ملسم نب سيق نع !امهيفنصما يف ةبيش يبأ نباو قازرلا دبع ىور

 . مهحئابذ يلكآ الو مهئاسن يحكان ريغ ةيزحلا هيلع تبرض ملسي

 . ىليل يبأ نباو كيرشك ءاضقلاب هظفح ءاس نم وهو هيف فلتحا

 انندح يفنحلا يلع ثيدح نم «كلام بئارغ» يف ينطقرادلاو « هدنسم» يف رازبلا ىورو

 ركذ « - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخلا نب رمع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع سنأ نب كلام

 ىهتنا « " « باتكلا لهأ ةنس مهب اونس » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس دهشأ : هنع

 يف مهتلماعم مهولماع ينعي « مهقيرط مهب اوكلسا يأ - «باتكلا لهأ ةنس مهب اونس» : هلوق

 . ةيزجلا ذخأو نامألا ءاطعإ

 عمج وهو ‹ تاينثولا جيوزت اًضيأ زوجي الو : يرودقلا لاق يأ :ش ( تاينثولا الو :لاق ): م

 رهوج وأ ةضف وأ رجح وأ بشحخ نم ةثج هلام وهو نثولا ةدابع ىلإ هتبسنو «ينثو ركذلاو « ةينثو

 . ناثوأ عمحجلاو <« تحنی

 )١( باتكلا لهأ ةيزج باب « أطوملا» يف كلام هاور .

- 



 جوزت زوجیو . (١۲۲ةيآلا :ةرقبلا) 4 نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو # :ىلاعت هلوقل
 نودبعي اوناک نِإو . باتکلا لهأ نم مهنأل؛ باتکب نورقیو يبن ندب نونمؤي اوناک نإ تائباصلا
 ىلع لومحم هيف لوقنملا فالخلاو . نوكرشم مهنأل ؛ مهتحكانم زجت مل مهل باتك الو بكاوكلا

 . هدنع عقو ام ىلع باجأ لكف « مهبهذم هابتشا

 روصلاو موجنلا ةدبعو سمشلا ةدبع تاينثولا يف ىف لخديو « اهدبعتل اهبصنت برعلا تناكو
 بهذم لك اذكو : زيجولا حرش» يفو ةيحابإلاو ةينطابلاو ةقدانزلاو ةلطعملاو ء اهرتحنأ يتلا
 ىتح تاك رشملا اوحكنت الو # :ىلاعت هلوقل ): م اًعيمج مهلوانتي كرشلا مس | نأل « هدقتعم رفكي
 دبعي نم يهو : لمكألا لاق . ةبنثولا لوانتي همومعب وهو ( ۲۲١ ةيآلا : ةرقبلا) :ش ( ¶ نمؤي
 . هريغو منصلا

 قرفاذك « ةثج الب ةروص هنأل هريغ منصلاو . نآلا هانررق دقو نثولا دبعت نم ةينثولا :تلق

 . روصلا ريغ ىلع نثولا قلطي دق : ليقو ءامهنيب قرف ال : ليقو « ةغللا لهأ نم ريثك امهنيب
 جرخ اذإ ءىبص نم « ءىباص ركذلاو « ةئباص عمج وه :ش ( تاثباصلا جيوزت زوجيو ) م
 اا ور ر ر ر ا رق
 - يلع لوق وه : ناخ يضاق لاقو « - هنع یلاعت هللا يضر - باطخلا نب رمع لوق وه
 هنع یلاعت هللا

 «مهتحكانم زوجي : دوهيلا نم الار < ىراصتا نس نوتااصلا: ؛ةفارتلا ةريخألا* يفو
 نب قاحسإ لوق وهو «يعفاشلا هيلع صنو « ىراصنلا نم ةفئاط مهن: دمحأ نع «ينغملا» يفو
 . هیوهار

 تناك يأ :ش ( يبن نيدب نونمؤي اوناك نإ ): م هلوقب تائباصلا جيوزت زاوج فنصملا ديقو
 ةلزنملا بتكلا نم :ش ( باتكب نورقيو ): م مالسلا مهيلع ءايبنألا نم يبنب نونمؤي ةئباصلا ةعامج
 لهأ نم نونوكي نورقيو يبنب نونمؤي نيح يأ :ش ( باتكلا لهأ نم مهنأل ): م ءامسلا نم
 . تايباتكلا جيوزت يف فالح الو «باتكلا

 زوجت الف :ش ( نوک رشم مهنأل « مهتحکانم زجت مل مھل باتک الو بکاوکلا نودبعی اوناک ناو ): م
 روكذملا ليصفتلاو «بكاوكلا اودبعو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نيد نع اولدع مه :اولاق ٠ مهتحكانم
 . نيريسفتلا نيذه ىلع ينبم مهمكح يف

 ىهدنع ةحيحص مهتحكنأ نأ هيبحاصو ةفينح يب نوب ينعي : :ش ( هيف لوقنملا فالخلاو ): م
 لکف): م هيبحاصو ةفينح يبأ نم دحاو لك يأ: ش ( مهبهذم هابتشا ىلع لومحم ): م امھل اًقالخ
 نودبعي الو روبزلا نوؤرقي باتكلا لهأ نم مهنأ ةفينح يبأ دنع عقوف : :ش ( هدنع عقو ام ىلع باجآ
 . بكاوكلا

3 



رحإلا ةلاح يف اجوزتي نأ ةمرحم او مرحملل زوجيو : لاق . مهتحييبذ لح اذه ىلعو
 لاقو ما

روكذملا فالخلا اذه ىلع هتيلو مرحملا يلولا جيوزتو زوجي ال : -هللا همحر- ىعفاشلا
 اندنعف ‹ 

ا حكني ال : مالسلا هيلع هلوق ء هل زوجي ال هدنعو « زوجي
 ٠١ هريغ حكني الو مرحمل

ءاهيلإ لابقتسالل ةلبقلا انميظعتك اهنومظعي مهنكلو
 الو ‹بكاوكلا نودبعي مهنأ امهدنع عقوو 

 وبأ لاق امک اوناک نإ مهنأل ؛ ةقيقحلا يف مهنيب فالح ال اًدِإف « ناثوألا ةدبعك اوراصف < ‹ مهل باتک

 الف الاق امک اوناک نإو « اًضیأ امهدنع مهتحکانم زاج ةفينح
 . اضيآ هدنع مهتحکانم زوجي

 ةكئالملا نودبعي : ةداتقو ةيلاعلا وبأ لاقو « ةئباصلل باتك ال : نسحلاو دهاجم لاقو

 ء هللا الإ هلإ ال : نولوقي : ديز نب نمحرلا دبع لاقو . روبزلا نوؤرقيو ةلبقلا ىلإ نولصيو

 . لمع الو « يبن الو « باتک مهل سیلو

 ‹ ةبعكلا ىلإ نولصيوروبزلا نوؤرقيو ةكئالملا نودبعيو هللاب نورقی موق مه : لتاقم لاقو

حي ىراصنلا نم موق مه : يبلكلا لاقو ءاًيش نيد لك نم اوذخأ
 لوبجيو مهسوؤر طسو نوقل

 مهريكاذم

 موق مه :ليلخلا لاقو «رثأ الو نيع الف اوضرقناو اوجرد دق : ىيحي نب زيزعلا دبع لاقو

0 

 يلا حرمه يف مالنا مش لت لا ممدنسو ها5 - هللا همر -

 ياو يج يدم مواتر یوا لف ناما
 يسخرسلاو نتسااع فر

 CN زوجیو م: : يرودقلا يأ: سش 6 لاق ): 0

 ٠ مهنع یلاعت هللا يضر = كلام نب سنو سابع

 بويأو « راند نب ورمعو رباجو ةمركعو دهاجمو سواطو ءاطعو ریبج نب دیعس لاق هبو

 . قارعلا لهأ بهذم وهو« حيجن يبأ نب هللادبعو « ينايتخسلا

ورت م دمحأو كلام لاق هبو سش  زوجی ال يعفشلا اقوا
 :ش ( ر چ

 .) ءريغ حكنيالو مرحلا حكنب ال )١ : لإ يبنلا لوق يأ :ش (مالسلا هيلع هلو:

 : لاق - هنع هللا يضر- نافع نب نامثع ثيدح نم يراخبلا الإ ةعامحلا هاور ثيدحلا اذه

۷ 



 مرحم وهو هنومیم جوزت مالسلا هيلع هنآ يور ام انلو
e 

 ™

 بطخي الو : ةياور يف دواد وبأو ملسم داز « حكني الو مرحملا حکنی ال: ال هللا لوسر لاق

 . ةكمب بطخي الو : «هحيحص» يف نابح نبا دازو

 . هريغ حكني ال يأ « حاكنإلا نم ءايلا مضب - حكني ال -و « ءابلا حتفب = حكني ال < : هلوق
 هاور ثيدحلا اذه ( مرحم وهو ةنوميمب جوزت ): م يب يبنلا يأ ( ب هنآ يور ام اتلو ): م

 جوزت » :لاق < -امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا نع سوواط نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا
 . فرسب تتامو < لالح وهو « اهب ىنبو : يراخبلا داز « مرحم وهو ةنوميم ةي هللا لوسر

 هج رخأو «مرحموهو ةنوميم جوزت هيب يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأو
 وهو جوزت مالسلا هيلع [هنآ] - اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نع قورسم نع ٠ هدنسم» يف رازبلا
 اهنكلو ةنوميم حاكن دارأ اغإ :«فنألا ضورلا» يف يليهسلا لاقو « مرحم وهو مجتحاو مرحم
 . مىت مل

 « اهيف جوزت هنأ اوور نيذلا : - ىلاعت هللا همحر- يواحطلا رفعج وبأ ظفاحلا لاقو
 دهاجمو سواطو ءاطعو ريبج نب ديعس لثم سابع نبا باحصأ نم تبثو « لهآ مرحم وهو
 ينايتخسلا بويأو رانيد نب ورمع مهنع لقن نيذلا ءاهقف مهلك ءالؤهو « ديز نب رباجو ةمركعو
 . مهتاياورب ىدتقي ةمئأ ءالؤهو حيجن يبأ نب هللا دبعو

 « دیز نبا رباجک الو رانید نب ورمعک سیلو « هبنم نب بهو هاور اغإف نامشع ثیدح امأو
 اًضيأ بهول الو -اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع قورسم نع كلذ قفاوي ام ىور نمک الو
 . ركذ نم رانيد نب ورمع عضومك ملعلا يف عضوم

 ال هللا لوسر ينجوزت : تلاق «ثراحلا تنب ةنوميم نع ؛مصألا نب ديزي ىور :تلق نإف
 .ةجام نباو «يذمرتلاو «دواد وبأو « ملسم هاور . نالالح نحنو

 ىلع لاون يبارعأ مصألا نبا يردي امو يرهزلل : تلق : لاق رانيد نب ورمع نأ بيجأ : تلق
 نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع كلام ىور نوكي نأ لمتحي هنأ عم« سابع نبا لثم هلعجنآ ةقان
 تنب ةنوميم هاجوزف راصنألا نم ًالجرو هالوم عفار ابأ ثعب ةَ هللا لوسر نآ راسي نب نامیلس
 . جرخي نأ لبق ةنيدملاب ةي هللا لوسرو ثراحلا

 رطم هاورو «لصتم ريغ بابلا اذه يف ينعي كلام ثيدح : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق :تلق
  نيثالثو عبر ةنس دلو راسي نب ناميلس نأل « قارولا رطم نم طلغ وهو : لاق « هلصوف قارولا
 هللا يضر - نامشع لتق ناکو «نیتنسب - هنع یلاعت هللا يضر - نامثع لتق دعب عفار وبآ تامو
 . هنع يوري نأ نكي الف نيثالثو سمح ةنس ةجحلا يذ يف < هنع

A۸ 



 . ءطولا ىلع لومحم هاور امو

 . ةعيبر نع قارولا رطم نع ديز نب دامح ريغ هدنسأ ادحأ ملعنال : يذمرتلا لاقو

 يف نامثع ثيدح يراخبلا فعضو دمحأ هفعضو « قارولا رطم ديعس نب ىيحي فعضو
 ۰ . هبهذمو كلام ةياور درو « مرحملا حاكن نع يهنلا

 هيلع هنأ بيسملا نب ديعس نع هحيحص يف لخدأو « لسرم مصألا نبا ثيدح : اضيأ لاقو

 . هثيدحب جتحي نمت سيل مهدنع رطمو : يواحطلا لاقو «مرحم وهو اهجوزت مالسلا

 جوزت :هلوق ىنعم نأ يدنعو «ضراعت رابخألا هذه يف سيلو :نابح نبا لاق :تلق نإف

 . ةماهت وأ دجن اولخد اذإ مهن اودجنأ : لاقي امك « مرحلا يف لخاد يأ « مرحم وهو ةنوميم

 : هجوأ ةثالث يف هنع باوجلا :تلق

 . فرع امل ةيوغللا ةقيقحلأ نم ىلوأ ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع هلمح نأ : لوألا

 ملف مالسلا هيلع هاليكو اهايإ هجوز انإو « دقعلا دنع ةنيدملاب ناك هنأ نومعزي مهنأ : يناثلاو

 الب يبنلا اذه ىلع نوكيو <« مهل ملسم كلذ هل اًمرح ةنيدملل نأ اوعدا ولو « مرحلا يف نكي

 . ةنيدملا نع دعبأ اذإ الإ ٠ ةياور ىلع اًمرحم

 : لاق نم لوق هب عقو هنأل مارحإلا دقعب هل عطق سابع نبا وه يذلا يوارلا نأ : ثلاثلاو

 . يوارلا ةياور فالخ ىلع هلمح نكي الو « لالح اذهو « اهب جوزت

 : نيهجوب مدقم لوقلاو « لعف زاوجلاو لوق يهنلا : اولاق :تلق نإف

 . لعفلا نود ىدعتي لوقلا نأ : امهدحأ

 نألو « حاكنلا باب يف اميسال « مالسلا هيلع هب اًصوصخم لعفلا نوكي نأ زوجي : يناثلاو

 . لوقلل ضراعم الو « هسفن يف ضراعي لعفلا

 اعنام نكي مل امل مارحإلا نأل « اًضيأ ىدعتي لعفلا نإف « عنملاب لوألا هجولا نع بيجأ :تلق

 مرغلاك وهو «صخ رلاب ىلوأ هتمأ ذإ « اضيأ هتمأ قح يف تبث هعم دقعلا زاوج تبثو هقح يف هنم
 . قشألا لمحب هتوقو مهتجاحو مهفعضل

 . هيلإ راصي الف لصألا ريسفت هنم مزليو « صاصتخالا مدع لصألا نأ : يناثلا هجولا نعو

 نأأل :ش ( ءطولا ىلع لومحم ): م هنأ - هللا همحر - يعفاشلا هاور ام يأ :ش ( هاور امو ): م

 هركذاماذه ءأطي ىتح ةمرحلا نكي الو مرحملاأطي ال يأ اًزاجم دقعللو « ةقيقح ءطولل حاكنلا ٠

 مالسلا هيلع هنكل اًبارعإ هلالتخا عم احاكن ىمسي ال ءطولا نم نيكمتلا نأل فيعض وهو مهضعب
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 نأ رحلل زوجي ال : -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . ةيباتك وأ تناك ةملسم ةمألا جيوزت زوجيو

 قرلا ىلع رحلا ضيرعت نم هيف امل هدنع يرورض ءامإلا حاكن زاوج نأل ‹ ةيباتك وأ ةمأب جوزتي

 قالطإل قلطم زاوجلا اندنعو . هنم ًاعنام ةرحلا لوط لعج اذهلو « ةملسملاب ةرورضلا تعفدنا دقو

 ء هقاقرإل رحلا ءزجلا ليصحت نع عانتما هيفو « يضتقملا

 نورشابي الو « حاكنإلاو حاكنلاب نولغتشي ال مهمارحإ يف مهنأ نيمرحملا لاوحأ رايعم نع ربخأ

 . كلذ

 هيزنتلل نوكي يهنلاو « ادرجم يهنلاب يورم ثيدحلا نإ : لاقي نأ هجوألا : يباطخلا لاقو

 يعفاشلاو اندنع حاكنلا حص لعف ولو « هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا نع مالسلا هيلع هيهن يف امك

 . «يفاكلا» يف اذك «يهنلا ىنعمب ءيجي

 وأ ةمأب جوزتي نأ رحلل زوجي ال : يعفاشلا لاقو « ةيباتك وأ تناك ةملسم ةمألا جيوزت زوجيو ): م

 يبأ نبا ىورو « اًقلطم ةمألا حاكنإ : كلام نعو - ةياور يف- دمحأو كلام لاق هبو :ش ( ةيباتك

 . لصف ريغ نم ءامإلا نم اًعبرأ رحلا جوزتي : الاق امهنأ يريدلاو ثراحلا نع «هفنصم» يف ةبيش

 الإ رسوم ناك نإو ةمألا حاكن ةمألا هذه ىلع ىلاعت هللا عسو : دهاجمو سابع نبا لاقو

 . ًالوط دجو نإو ةمألا حاكن هل زاج دقعلا فاخ نإ : يروثلاو ةداتق لاقو « ةرح هتحت نوكت نأ

 «لبنح نبا لوق وهو عبرأ ىلإ جوزتي ةدحاو ةمأب نغتسي ملاذإ : «ةيفارقلا ةريخذلا» يفو

 ال يعفاشلا دنعو « ءامإلا نم نينثا حاكن دامح حابأو ٠ فالخ اهيلع ةدايزلا يفف اهب ىنغتسا نإو

 . يعفاشلا دنع يأ (هدنع يرورض ءامإلا حاكن نأل ): م دمحأ نع ةياور وهو ةدحاو ىلع ديزي

 مألا عبتي دلولا ذإ :ش ( قرلا ىلع رحلا ضيرعت نم ): م ءامإلا جيوزت يف امل يأ :ش ( هيف امل ): م
 اهتنؤم ردقتت ةرورضلاو ةدحاولا ةملسملا ةمّألا يأ :ش ( ةملسملاب ةرورضلا تعقدنا دقو ): م قرلا يف

 . ةيباتكلا ىلإ ةجاح الف « اهردقب

 :ش ( هنم اًعنام ةرحلا لوط ): م يعفاشلا يأ :ش ( لعج ): م ايرورض هنوكل يأ :ش (اذهلو): م

 . ةرحلا جيوزت ىلع ةردقلاب ةرورضلا عافدنال ةمألا جيوزت نم يأ

 ةيباتك وأ تناك ةملسم اًقلطم ةمألا حاكن زاوج يأ :ش ( قلطمم زاوحجلا اندنعو ): م

 ةيآلا :ءاسنلا) « ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف # : ىلاعت هلوق وهو :ش ( يضتقملا قالطإل):م

۳(. 

 دجوي مل هنأل :ش ( هقاقرإل رحلا ءزجلا ليصحت نع عانتما ): م ةمألا حاكن يف يأ :ش ( هيفو ): م

 ‹قاقرإ هنإ : لاقي ىتح ءيش هنم ردصي ال ردص امدعبو لاحب قاقرإلا هيفو « قاري ام همالك دعب
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 هلوقل ‹ ةرح ىلع ةمأ جوزتي الو ‹ فصولا لصحي ال نأ هل نوكيف . لصألا لصحي ال نأ هلو

 يف هللا همحر- يعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب وهو « ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال :مالسلا هيلع

 ‹دبعلل كالذ هزيوجت

 .اعرش عنا سيل هنع عانتمالاو ةيعبتلا قيرطب الو ةيرحلاو قرلاب فصوي ال لالا دوجو دعبو
 ميقعلا زجعلا [. . .]ةأرملا ىضرب لزعلاب دلولا يأ :ش ( لصألا لصحي ال نأ هلو ): م

 يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ): م ادبع وأ ارح ناك ءاوس :ش ( ةرح ىلع ةمأ جوزتي الو : لاق ): م

 . :ش ( ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال ): م : ةي يبنلا لوقل

 ‹ دمحم نب مساقلا نع ملسأ نب رهاظم ثيدح نم قالطلا يف «هننس» يف ينطقرادلا ىور

 هل لحت الو « ناتنثا دبعلا قالط » : ايب هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع ىلاعت هللا ىضر - ةشئاع نع
V & o. 

 ) ةرحلا ىلع ةمألا جوزتي الو ء ةمألا ىلع ةرحلا جوزتيو « ناتضيح ةمألا ءرقو « هريغ اًجوز حكنت ىتح

 لوسر نأ نسحلا نع هدانسإب ءاسنلا ةروس ريسفت يف يناربطلا ىورو . فيعض ملسأ نب رهاظمو

 هاور ٠ ةمأ حكني الف ةرحلا لوط هل نمو ةرحلا حكنتو : لاق « ةرحلا ىلع ةمألا حكنت نأ ىهن » : ةا هللا

 نع ديبع نب ورمع نع ةنييع نبا انثدح : لاقف . ةمألا حاكن ىلع ًارصقم «هفنصم» يف قازرلا دبع

 . اًضيأ «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور ةرحلا ىلع ةمألا حكنت نأ يب هللا لوسر ىهن : لاق ٠ نسحلا

 . ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال نسحلا نع لجر نع يئاوتسدلا ماشه نع يسلايطلا دواد وبأ انثدح

 دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ جيرج نبا انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو
 . هوحن نسحلا نع جرخأو . ةمألا ىلع ةرحلا حكنتو « ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال : لوقي هللا

 جوزتي لجرلا يف لوحكمو بيسملا نب ديعس نعو : يجورسلا » يفو « هوحن اًصضيأ لوحكم

 . امهنيب قرفي الف ةرحلا ىلع ةمألا

 ىلع ةمأ جوزت الجر نإ : تلق : سواط نعو « هتمأ عزنيو هرهط عجري : يرهزلا نعو

 . ةبيش يبأ نبا هركذ هوقدص : لاق « هيلع اهتمرح دق هنأ معزي هنأو « ةرح

 هزيوجت يف يعفاشلا ىلع ةجح ): م هقالطإ وضتقي روكذملا ثيدحلا يأ :ش ( هقالطإب وهو ): م

 ىلع ةمألا جوزتي نأ دبعلل زوجي هدنع نإف :ش ( دبعلل ): م ةرحلا ىلع ةمألا زيوجت يأ :ش ( كلذ

 .ةرحلا

 تعمس لاق قاحسإ نب دمحم انث يروباسينلا ركب وبأ انثدح : لاق ¢ ٤٤١ ص «قالطلا» ىف ىنطقرادلا هاور )١(

 . فيعض ملسأ نب رهاظم و . اذه رهاظم ثيدح نم ركنأ ثيدح ةرصبلاب سيل : لوقي مصاع اب
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 يف رثأ قرلل نألو ءاملا ريثأت قرلل نألو « ةرحلا ءاضرب كلذ هزيوجت يف - هللا همحر - كلام ىلعو

 ةلاح يف ةيلحملا لح هب تبشيف . هللا ءاش نإ قالطلا باك يف هررقن ام ىلع ةمعنلا فيصنت

 ىلع ةرحلا حكنتو» : مالسلا هيلع هلوقل ؛ اهيلع ةرحلا جيوزت زوجيو . مامضنالا ةلاح نود دارفنالا

 « ةمألا

 زيوجت يأ :ش ( هزيوجت يف ): م كلام ىلع ةجحو يأ :ش ( كلام ىلعو ): م ةياور يف دمحأ لاق هبو

 (ءاملا ريثأت قرلل نالو ): م زوجي كلذب ةرحلا تيضر اذإ ينعي :ش ( ةرحلا اضرب ): م ةرحلا ىلع ةمألا

 لوق هجوف «كلام ليلد الو « يعفاشلا ليلد ركذي ملو « انليلد مامضنالا ةلاح : هلوق :ش
 عم قرلا ىلع هتيرح ضيرعت وهو . ارح ناك اذإ جوزتلا يف ىنعمل عونم ةمألا جوزت نأ : يعفاشلا
 قحل عنملا نإ كلام لوق هجوو « هئازجأ عيمجب قيقر هنأل ؛ دبعلا قح يف دجوي ال وهو « هنع عناملا

 . اهقح تطقسأ دقف تيضر اذإو « ةرحلا

 فيصنت يف ): م ريثأت هل قرلا يأ :ش (ارثأ قرلل نالو ): م : هلوقب انلوق هجو ىلإ راشأو
 يف هررقن ام ىلع ): م اعيمج لاجرلاو ءاسنلا بناج يف حاكنلا هيلع ينب يذلا لحلا وهو :ش (ةمعنلا
 هنايب يتأي ام ىلع ةنسلا قالط باب يمذلا لصف رخآ يف هررق :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ قالطلا باتك
 . لجو زع - ىلاعت هللا ءاش نإ

 ةلاح يف ةيلحملا لح ): م :هلوق ىلعادر حاكنلا هيلع ىنب يذلا يأ :ش ( هب تبشيف ): م
 عمجلا امإ يهو :ش ( مامضنالا ةلاح نود ): م ةرح هتحت نكي ملو ةمألا جوزت اذإ يهو :ش ( دارفنالا

 : نيتلاح ةقيقحلا يف نأ اذه ريدقت ةرحلا ىلع ةمألا جوزت وأ « حاكنلا دقع يف ةمألاو ةرحلا نيب

 . ةرحلا عم مامضنالا ةلاح

 ىلع اهجوزت وهو «مامضنالا ةلاح نود دارفنالا ةلاح يف لحلا تبثيف « اهنع دارفنألا ةلاحو

 مكح هئاقبل يطعب دادتمالا لبقي لعف لك نأل « مامضنا ةرحلا ىلع جوزتلاو « ةرحلا عم وأ ةرحلا

 «(طوسبملا» نم هذخأ «ةياهنلا» بحاصو «ةياهنلا» نم هذخأ ةقيقحلا يف وهو هبرختساو همالك

 . ةيافك هانركذ اميفو

 ةمئألا عامجاإب ةمألا حاكن لطبي الو « ةمألا ىلع يأ :ش ( اهيلع ةرحلا جيوزت زوجيو ): م

 هلوقل): م ةرحلا لوط ىلع ةردقلل ةمألا حاكن لطبي : يعفاشلا باحصأ نم ينزملا لاقو « ةعبرألا
 يف بيرق نع اذه مدقت :ش ( ةمألا ىلع ةرحلا حكنتو ): م : ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع
 . اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع ينطقرادلا «ننس»
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 ةدع يف ةرح ىلع ةمأ جوزت نإف . اهقح يف فصنم ال ذإ ؛ تالاحلا عيمج يف تاللحملا نم اهنألو

 سيل اذه نأل « امهدنع زوجيو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع زجي مل نئاب ثالث وأ قالط نم

 همحر - ةفينح يبألو « اذهب ثنحب مل اهيلع جوزتي ال فلح ول اذهلو « مرحملا وهو اهيلع جوزتب
 فالخب « اطايتحا عنملا ىقبيف« ماكحألا ضعب ءاقبل ةدعلا يف هجو نم قاب ةرحلا حاكن نأ -هللا

 ‹ اهمسق يف اهريغ لخدبي ال نأ دوصقملا نأل « نيمبلا

 ذإ ؛ تالاحلا عيمج يف ): م ماللا حتفب :ش ( تاللحملا نم ): م ةرحلا نألو يأ :ش ( اهنألو ): م

 . ةمألا فالخب « ةرحلا قح يف يأ :ش ( اهقح يف ): م داصلا رسكب :ش ( فصنم ال

 قالط نع دادتعالا لبق :ش ( ثالث وأ نئاب قالط نم ةدع يف ةرح ىلع ةمأ جوزت نإف ): م

 زوجيو ةفينح يبأ دنع زجي مل ): م قافتالاب زوجي ال يعجر قالط نع ةدتعم تناكول اهنأل «نئاب

 ةمألا حاكن يأ : ش ( اذه نأل ) :م ةرحلا لوط مدع دنعو دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو( امهدنع

 يأ : ش (مرحملا وهو ):م كلملا لاوزل ةرحلا ىلع يأ : ش ( اهيلع جوزتب سيل ) :م ةرحلا ةدع يف

 ىلع جوزتلا وه مرحملا نوكلو يأ : ش ( اذهلو ) :م ءارلا رسكب «مرحم وهو ةرحلا ىلع جوزتلا
 .ةرحلا

 يهف ةأرما كيلع تجوزت نإ : لاق نأب « ةأرملا ىلع يأ : ش ( اهيلع جوزتي ال فلح ول ) :م

 ةرح ةأرملا جوزت وهو « جوزتلا اذهب يأ : ش ( اذهب ثنحب مل ) :م اهنابأ امدعب ةأرما جوزتف « قلاط
 ‹ نئاب قالط نم اهتخآ ةدع يف ةأرما جوزت اذإ ام فالخب « نئاب قالط نم ةدع يف ةمأ وأ تناك

 ةدعلا يف جيوزتلا يفو ‹ عمجلا كانه مرحملا نأل ؛ يعفاشلل اًقالخ « انئاملع قافتاب زوجي ال هنإف

 . حاكنلا قوقح يف امهنيب

 ىلع ةمألا جوزت يف لب ‹ زاج اهيلع ةرحلا جوزت ول اذهلو « عمجلا لجأل غلبأف انه اه امأ

 (طوسبملا» يف اذك «ةنونيبلا دعب دجوي ال اذهلو «لاحلا ةلماك ةمحازم يف لاحلا ةصقان لاخدإ ةرحلا

 . «رارسألاو»

 ضعب ءاقبل ‹ ةدعلا يف هجو نم قاب ةرحلا حاكن نأ - هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبألو ) :م

 نم اًقح ةدعلا تناكف ةقفنلاو « هنم تناب ىتح « شارفلاو جوزتلا نم عنملا وهو : ش ( ماكحألا

 اتخأ جوزت ول امك : ش ( اطايتحا عملا ىقبيف ) :م ءيشلا كلذ سفنك ءيشلا قحو . حاكنلا قوقح

 نيميلا نأ هريرقت ‹ فلح ولاذهلو < امهلوق نع باوج : ش ( نيميلا فالخب ) :م تخ ةدع يف

 . قلطت مل اذهلف « ةنونيبلا دعب اهيلع اجوزت ىمسي ال فرعلا يفو «فرعلا هيف ربتعي

 : هلوقب فنصملا للعو « ةدعلا ءاقبب قاب ةمرحلا ىنعمو « ىنعملا ربتعملا عرشلا ظافلأ يف امأو

 دصق نأل «فاقلا حتفب : ش ( اهمسق يف ) :م ةكيرش اهيلع : ش ( اهريغ لخدي ال نأ دوصقملا نأل ):م

 يف اهرّيغ كرشأ امف ةدعلا يف اهجوزت اذإف «شارفلا يف كارشإلا كرتب اهبلق بيبطت فلاحلا
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 یلاعت هلوقل < كلذ نم رثكأ جوزتي نأ هل سيلو « ءامألاو رئارحلا نم ًاعبرأ جوزتب نأ رحللو

 ىلع صيصنتلاو « (٣ةآلا :ءاسنلا) € عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف#

 هيلع ةدايزلا عني ددعلا

 اعبرأ وأ ءرئارحلا ءاسنلا نم اعبرأ يأ : ش ( ءامإلاو رئارحلا نم اًعبرأ جوزتي نأ رحلل زوجيو ) :م

 ‹ عبرألا نم يأ : ش ( كلذ نم رثكأ حوزتي نأ هل سيلو ) :م ةمألا مدق اذإ امهنم اعبرأو « ءامإلا نم

 مهنآ ضفاورلا نع لقناذهو « عامجإلا قرخ وهو ةعست حابأ هنأ ميهاربإ نب مساقلا نعو
 . رئارحلا نم اعست نوزوجي

 جراوخلاو ةعيشلا ضعب نعو « اذكه ىليل يبأ نباو يعخنلا نع يور :“ ساوحلا» يفو
 ( عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف # : ىلاعت هلوقب اًقلعت رشع ةينامث زاوج

 نمو « عست حاكن حابأ هدعب اماذكو «نينثا ينعي لدعلا دعب ىنثم لعج نمف « ١( ةيآلا : ءاسنلا)

 . ةأرما رشع ةينامث حاكن حابأ نيترم نينثا ىنعمب ىنثم : لاق

 يأ ءاسنلا نم جوزتي نأ لجرلل زوج هنآ : سانلا ضعب نع باهولا دبع يضاقلا ىكحو

 . ددعو رصح ريغ نم أ ريثك وأ ناك ًالیلق ءاش ددع

 اًظفح ددعب رصح ريغ نم ةاروتلا يف جاوزلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ : يجورسلا ركذو

 نود ءاسنلا حلاصم اًظفح ةدحاولا ىلع ةدايزلا ليج إلا يف مرحو ءاسنلا نود لاجرلا حلاصمل

 . ءاسنلاو لاجرلا حلاصم نيب ةمظعملا ةعيرشلا هذه يف عمجو «لاجرلا

 : ءاسنلا) : ش ( ( عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف) : لجو زع هلوقل ) :م

 عني ددعلا ىلع صيصنتلاو : هلوق : ليق : ش ( هيلع ةدايزلا عنمي ددعلا ىلع صيصنتلاو) :م ( ٣ ةيآلا

 طئاغو لوب نم : سمخ نم بوثلا لسغي امنإ ١ : لاق يب هنأ ىرت الأ « ملسم ريغ هيلع ةدايزلا

 . رصحلا ةملك عم ددعلا ىلع صن ةا هنآ عم اضيأ سمخلا نم لسغي قافتالابو ينمو مدو «ءيقو

 ثيدحلا اذه نأل «يمدآلا ندب نم جرخي امم سمحخ نم بوثلا لسخغي امنإ هانعم نأب : بيجأو

 فنصملا مالك : ليقو « ددعلا اذه ىلع صتخم وهو « ةساجنلا نع لأس نم لاؤسل اًباوج جرخ

 ةحنجأ ىلوأ # : ىلاعت هلوق ىفامك وأ ىنعمب ةيآلا ىف واولا نإ : لوقي نم لوق ىلع ىش اغنإ

 ١( . ۰ ۰ ٠ ةيآلا : رطاف) (ىنثم

 ةقيقحلا يف رييختلاو « رييختلا يف الإ لمعتست ال وأ نأل ؛ اهانعمب واولا نأ حصألا نأب درو

 اذه اومستقا : هلوق يف امك دادعألا دحأ زاوج ىلع لدي بيكرتلا اذه لثمو « ددعلا يف لخدي ال

 : ةعبرأ ةعبرأو ةثالث ةئالثو نينثا نينثا لاما
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 ذإ انولت ام هيلع ةجحلاو هدنع يرورض هنأل « ةدحاو ةمأ الإ جوزتي ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ‹ نيتنثا نم رثكأ جوزتي نأ دبعلل زوجي الو .راهظلا يف امك ءاسنلا مسا اهمظتني ةحوكنملا ةمألا

 عبرألا هل زوجي: كلام لاقو

 اوعمجي نأ مهل سيلو ةمسقلا هذه ىدحإ الإ هومستقي نأ عونم ال هنأ ملعي وأ : تلق ولو

 . قرفلا نيب عمجملا زيوجت ىلع لدت واولاو « نيئيشلا دحأل وأ نأل « اهنيب

 عستلا يف ةرابعلا نأل ءعمجلا ىلع هلمحل هجو الو « دادعألا نم دحاو دارملا : ءارفلا لاقو

 طعأ : لاقو «مهارد ةعست انًألف طعأ :لوقي نأ دارأ نم نإف « مالكلا يف ىنعملا نم ظفللا اذهب

 . دحاو دارملا نأ ملعف « ًالهاج اًميخس ناك ةعبرأو ةثالثو نيمهرد

 الو ةغل ال زوجي ال ةعبرأ مكضعبو ةثالث مكضعبو نينا مكضعب حكنيف ةيآالا ىنعم : ليقو

 . عاست نوکی لب «عابر الو ثالث الو ینثم نوکی ال دحاو نامز يف اًعست جوزت اذإو . اعرش

 ةرحلا لوط مدع دنع ينعي : ش ( ةدحاو ةمأ الإ جوزتي ال : - هللا همحر- يعفاسشلا لاقو ) :م
 لوط مدع دنع ءامإلا نم اعبرأ جيوزت زوجي : كلام لاقو «دمحأ لاق هبو « تنعلا فوخو

 . تنعلا فوحخو «ةرجلا

 ةرحلا لوط مدع ةمألا حاكن زاوج يف مث « تنعلا فوخو لوطلا عم عبرألا زوجي :اندنعو

 ةرحلا لوط عم جوزتي ال نأ بحتسملا نكلو « طرشب سيل اندنعو « مهدنع طرش تنعلا فوخو

 .اندنع

 عفترت ةرورضلاو يعفاشلا دنع يرورض ةمألا حاكن نأل يأ : ش ( هدنع يرورض هنأل ) :م

 . هقمر دسيام رادقم الإ زجي مل ةرورضلل تلحأ ةتيلاك « اهيلع دازي الف ةدحاولاب

 ام اوحكناف * : ىلاعت هلوق وهو : ش ( انولت ام ) :م يعفاشلا ىلع يأ : ش ( هيلع ةجحلاو ) :م

 مسا ) :م اهلمشي يأ : ش ( اهمظتني ةحوكنملا ةمألا ذإ ) :م ۳(  ةيآلا : ءاسنلا )  ءاسنلا نم مكل باط

 . اًضيإ ءامإلا لوانتتو رئارحلا لوانتت ءاسنلا ةظفل نأ امك يأ : ش ( ءاستلا

 ةينلا نإف : ش ( راهظلا يف امك ) :مةرحلاو ةمألاذإ لوقي نأ ىلوألا ناك : يزارتألا لاق

 ‹ روكذملا فالخلا اذه ىلع ةبتاكملاو ةربدملا مكحو « ةحوكنملا ةمألا لوانتي ءاسنلا ظفلب ةروكذم

 . هنع ىلاعت هللا ىضر- ةفينح ىبأ دنع ةبتاكملاك ةاعستسملاف

 يلعو رمعو دمحأو يحفاشلا لاق هبو : ش ( نيتنثا نم رثكأ جوزتي نأ دبعلل زوجب الو ) :م

 يبعشلاو يرصبلا نسحلاو ءاطع لاق هبو « - مهنع ىلاعت هللا يضر- فوع نب نمحرلا دبعو

 يرهزلاو دهاجمو سواطو ملاس لاق هبو « رحلاك : ش ( عبرألا هل زوجي : كلام لاقو ) :م
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 جوزتيف فصنم قرلا نأ انلو « ىلوملا نذإ ريغب هكلم ىتح « هدنع رجلا ةلزنمب حاكنلا قح يف هنأل

 زجی مل ًانئاب اقالط عبرألا ىدحإ رحلا قلط نإف : لاق ةيرحلا فرشل ًاراهظإ ًاعبرأ رحلاو نينثا دبعلا

 . يعفاشلا فالخ هيفو « اهتدع يضقنت ىتح ةعبار جوزتي نأ هل

 نأل يأ : ش (هنأل ) :مدبعلاك اذه يف دلولا مأو ربدملاو بتاكملاو دوادو روث وبأو يأرلا ةعيبرو

 . كلام دنع يأ : ش ( هدنع رحلا ةلزنمب حاكنلا تح يف ) :م دبعلا

 نم حاكنلا كلم نأل : ش ( ىلوملا نذإ ريغب ) :م حاكنلا كلم ىتح يآ : ش ( هكلم ىتح ) :م

 عامجإلاب هيف ةيرحلا لصأ ىلع ينبم هنإف « صاصقلاك راصف « اهيف رثؤي ال قرلاو ةيمدآلا صاوخ
 . انهاهاذكف

 ىلاعت هللا نم ةمعن لحلااذهو « معنلا فيصنت يف رثؤي ينعي : ش ( فصنم قرلا نأ انلو ) :م

 ةوبنلا لاح نإف ‹ عرشلا يف لاوحألا ةتوافتم معنلاو « ًالالح حاكنلا ةوهش ءاضق ىلإ اهب لصوي

 .دبعلا لاح نم فرش رجلا لاحو « هريغ نود عستلا هل لح فرشأ ناك امل

 رحلا جوزتي يأ : ش ( اًعبرأ رحلاو نيتنثا دبعلا جوزتيف ) :م دبعلا نود رحلا قح يف ةدايزلا رهظتف
 هنإف « - هنع ىلاعت هللا يضر- رمع ثيدح هديؤيو : ش ( ةيرحلا فرشل اًراهظإ ) :م ةوسن عبرأ

 . نيتنا نم رثكأ دبعلا جوزتي ال : لاق

 نيب عمجي ال دبعلا نأ ىلع ايب هللا لوسر باحصأ عمجأ ءاطع نعو :«ىلحملا» يفو

 . بيرق نع هانركذ دقو ‹ كلامو يعفاشلل فالح هيفو ۰ یھتنا ‹ نیتنئا قوف ءاسنلا

 :م نهادحإ قلطف ةوسن عبرأب اجوزتم رحلا ناك اذإ ىتح : ش ( عبرألا ىدحإ رحلا قلط نإف ) :م

 كلذ ىوري : ش ( اهتدع يضقنت ىتح ) :م ةعبار ةأرما يأ : ش ( ةعبار جوزتي نأ هل زجي مل اتئاب اًقالط )

 يناملسلا ةديبعو بيسملا نب ديعس لاق هبو « تباث نب ديزو سابع نباو دوعسم نباو يلع نع

 . دمحأو يروثلاو يعخنلاو دهاجمو

 لاق هبو ءامهنيب حاكنلا عاطقنال « كلذ هل : ىليل يبأ نباو ةورعو دمحم نب مساقلا : لاقو

 ةدع يف ةعبارلا جوزت يأ : ش ( يعفاشلا فالخ هيفو ) :م : هلوقب فنصملا هيلإ راشأو ‹ يعفاشلا

 نب هللا دبع وبأ و روث وبأو كلام لاق هبو < هدنع زوجي ىنعي « ىعفاشلا فالح انئاب اًقالط ةقلطل أ

 . رذنملا

 ‹ جورخلا نم عنملاو شارفلاو ةقفنلا نم هماكحأ ءاقبل مئاق ةعبارلا ةقلطملا حاكنإ : انلق

 . ةدعلا عاطقنا ىلإ هلمع رخأت دق عطاقلاو

 ةتبلا نهنم ةدحاو قلطف « ةوسن عبرأ كلم لادبع نب ديلولل ناك : لاق هنأ دانزلا يبأ نعو

 ديعس لاق « بيسملا نب ديعس مهنم ءاهقفلا نم ريثك هيلع كلذ باعف « لحت نأ لبق اهريغ جوزتو
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 ىتح اهؤطي ال ‹ حاكنلا زاج انز نم ىلبح جوزت نإو لاق تخألا ةدع يف تخألا حاكن ريظن وهو

 نإو ‹ دساف حاكنلا -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو « اهلمح حضت

 يف عانتمالا ن - هللا همحر - فسوي يبألو «عامجإلاب لطلاب حاكنلاف بسنلا تباث لمحلا ناك

و ‹ هطاقسإ زجي مل اذهلو « هنم ةيانج ال هنأل « مرتحم لمحلا اذهو « لمحلا ةمرحل لصألا
 اهنأ امهل

 صنلاب تاللحملا نم

 . يقب ءيش يأف بيسملا نب ديعس هيلع باع اذإ : روصنم نبا

 عج ر مث ديز مهفلاخو « امهنيب قرفي هنأ ىلع اوقفتاف « هيف ةباحصلا رواش ناورم نأ يكحو

 . ؛طوسبملا» يف هركذ مهلوق ىلإ
 لبق ةعبارلا ةدعو ةأرملا حاكن زاوج مدع يأ : ش ( تخألا ةدع يف تخألا حاكن ريظن وهو ) :م

 . ىضماميف كلذ رم دقو « تحخألا ةدع يف تحألا زاوج مدع ريظن اهئاضقنا

 اهنأل ؛ اهتدع ءاضقنا لبق اهلهأب اهقاحل دعب اهتخأب جوزتي نأ ةدترملا جورل : «طوسبملا» يفو

 ال ةدعلا نأل ‹ تحخألا حاكن رضي ال ةملسم تداع نإف < ‹ نيرادلا نيابتل ملسملا نم اهيلع ةدع ال

 | م ۵اور اهجاګ ناللعب يفو ۽ دوت شسوي يبآ دنعو « دوعت

 ل نم یاجج جوز ناو | ا عما يف دمحم يأ: شا

 لاق هبو لش (دمحمو ةفخح يي دنع )٠م عضولا ني ىلإ طولا نمو حاكلا
 زاوج يف ياشلا

 ناك نإو ) :م دمحأو كلامو رفزو ةمربش نبا لاق هبو : ش ( دساف حاكنلا : فسوي وبأ لاقو ) :م

 زئاج حاكنلاف جوزلا نم انزلا نم لمحلا ناك ولو : ش ( عامجإلاب لطاب حاكنلاف بسنلا تباث لمحلا

 نمانزلا ناك نإو ء«لزاونلا» ىف ف هركذ لكلا دنع ةقفنلا قحتستو اهؤطو هل لحيو « لكلا دنع

 ةفىنح يبأ بهذم ىلع ضعبلا دنع ةقفنلا قحتست الو « خياشملا دعب دنع ةقفنل قحتست هريغ

 . دمحمو

 ةروص وهو : ش ( لصألا يف ):م حاكنلا عانتما يأ : ش ( عانتمالا نأ فسوي يبألو ) :م

 عز هءام هتيقس نع ةنايصو: ش ( لمحلا ةمرحل) :م بسنلاب ابا لمحلا ناك اذإ اميف ينعي عامجاإلا

 .ءطولاب ةدح هرصبو هعمس دادزي لمحلا نإف « هريغ

 مدعلو يأ : ش (اذهلو ) :م لمحلا نم يأ : ش ( هنم ةيانج ال هنأل « مرتحم لمحلا اذهو ) :م

 ةفينح يبأل يأ : ش ( امهلو ) :م . اًضيأ انه اه حاكنلا عنتميف : ش ( هطاقسإ زجي مل ) :م هنم ةيانجلا

 لحأو * : ىلاعت هلوق وهو : ش (صنلاب تاللحملا نم ) :م انزلا نم ىلبحلا يأ : ش ( اهنأ) :م دمحمو

 . اهحاكن زاج كلذك تناك نم لكو « ۲١( ةيآلا : ءاسنلا ) € مكلذ ءارو ام مكل

o¥ 



 الو ءاملا بحاص قحل بسنلا تباث يف عانتمإلاو. هريغ عرز هؤام ىقسب اليك ءىطولا ةمرحو

 هدلو مأ جوز نإو « بسنلا تباثهنأل « دساف حاكنلاف يبسلا نم ًالماح جوزت نإف « ينازلل ةمرح

 « یوعد ريغ نم هنم اهدلو بسن تبثی یتح اهالومل شارف اهنأل  لطاب حاکنلاف ‹ هنم لماح يهو

 ؟ صنلا اذه تحت لخدت مل بسنلا تباثلا لماحلا لاب ام : تلق نإف

 : ةرقبلا) € هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا ةدقع اومزعت الو :  ىلاعت هلوق تحت ناكل : تلق

 اهؤطو لحي تاللحملا نم ناك ول: لاقيامع باوج اذه : ش ( ءطولا ةمرحو ) :م ۲۳١(« ةيالا

 .اهيلع دقعلا دورو دعب

 هيلع هلوقل مارح وهو : ش ( هريغ عرز هؤام يقسي اليك ءطولا ةمرحو ) :م هلوقب : باجأف

 لاقو ‹لماوحلا ءطو ينعي «« هریغ عرز هؤام یقسی الف رخآلاو مویلاو هللاب نمؤي ناک نم مالسلا

 . حيحص « عضت ىتح لماح ًاطوت ال » مالسلا هيلع

 ؟ هريغ عرز ىقس نوكي فيكف « لبح اب دسني محرلا مف : تلق نإف

 . ريغلا ءام نم تبني هرعش : تلق

 مرح ولامك حاكنلا داسف لاوزلا فرش ىلع ضراعملا ءطولا ةمرح ةرورض نم سيل : تلق

 . سافنلاو ضيحلاب

 هريرقت . لمحلا ةمرحل هنإ : فسوي يبأ لوق نع باوج : ش ( بسنلا تباث يف عانتمالاو ) :م
 : ش ( ينازلل ةمرح الو ءاملا بحاص قحل ) :م وه انإ لب ٠ لمحلا ةمرحل حاكنلا داسف نأ ملسن ال
 عامجإب اذه : ش ( بسنلا تباث هنأل « دساف حاكنلاف يبسلا نم ًالماح جوزت نإف ) :م مارحلا هباكترال

 . ًالماح تناك ولانيلإ ةرجاهملااذكو « ةعبرألا ةمئألا

 ىتح امهأطي ال نكل امهحاكن زوجي هنأ ةيبسملاو ةرجاهملاو : ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو
 يف اذك « نيرادلا نيابتب تعقو ةقرفلا نأل « حاكنلا زوجي الف ًالماح نكت مل نإو « امهلمح اعضي
 .« يبوبحملا عماج»

 « لطاب حاكنلاف ):م ىلوم لا نم لماح اهنأ لاحلاو يأ : ش ( هنم لماح يهو هدلو مأ جوز نإو ) :م

 ةنيعتم ةأرملا ةروريص وهو « هدح دوجول : ش (اهالومل شارف ) :مدلولا مآ نأل يأ : ش ( اهنأل

 . ( یوعد ریغ نم)
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 ريغ نم يفنلاب دلولا يفتني ىتح دكأتم ريغ هنأ الإ نيشارفلا نيب عمجملا لصحل حاكنلا حص ولف

 اهنأل ‹ حاكنلا زاج اهجوز مث هتيراج ءىطو نمو لاق . لمحلا هب لصتي مل ام ربتعي الف ناعل

 ال دلوب تءاج ول اهنإف ء انه اهالومل شارفب تسيل

 . دسافلا ظفلب مدقت اميفو ‹« لطابلا ظفلب انه ركذ : تلق نإف : ش

 فحأ اهتمرح تناكف « نسحلا ةياور نم انركذ ال هيف فلتخم مدقت اميف ةمرحلا نأل : تلق

 . لمأت هيفو « ًضيأ نالطبلا كانه داسفلاب دارملا : ليقو « دسافلا ظفلب ركذف

 اذه : ش ( دكأتم ريغ هنأ الإ ) :م ةحوكنملا حاكنك ناسنإلا هابتشا ىلإ يدؤي هنأل « زوجيال هنألو

 . يوق ريغ شارف اهنأ الإ اهالومل شارف دلولا مأ ينعي - اهالومل شارف- هلوق نم ءانثتسا

 دنعاهحاكن زاج امل اهالومل اًشارف تناك ول هنأ وهو لاقي امع اًباوج اذه نوکی نأ زوجیو

 ربتعي الف ناعل ريغ نم ) :م يفنلا درجمب هدلو يفتني ىتح يأ : ش ( يفنلاب دلولا يفتني ىتح ) :م

 يف عنام لمحلا نأل « لمحلا هب لصتي ملام شارفلا اذه ربتعي الف يأ : ش (لمحلا هب لصتي ام

 . ديكأتلا لصحي امهعامتجا دنعف شارفلا كلذكو « ةلمحلا

 حاكنلا ىلع مادقإلا نوكي نأ بجو ناعل ريغ نم دلولا ىفنب دكأتم ريغ ناك اذإ : تلق نإف

 ‹ ةفلتخم نوطب يف دالوأ ةثالث تدلو هل ةيراجل لاق اذإ امك ةلالد ىفنلا لبقي هنإف « ببسلل اًيفن

 هلثم يفو « بسنلا تباث ريغ ًالمح ناك هبسن ىفتنا اذإو « نيقابلا بسن يفتني هنإف ينم ربكألا اذه

 انه حيرصلاو ‹ حيرصاهفلاخي ملاذإ لمحت اغنإ ةلالدلاو « ةلالد هذه نأب بيجأ : تلق

 ¢ هنم لماح يهو دلو مأ جوزت لجر :لاق نإو «هنم لمحلا ناك اذإ اميف ةلأسملا نأل دوجوم

 . هب رقأاذإ هنم لمحلا نوكي اغإو

 يعفاشلا لاقو . اهئربتسي ن لبق يأ : ش ( حاكنلا زاج اهجوز مث هتيراج ئطو نمو :لاق ) :م

 مآ يف فالخلا اذكو « هدنع ضيح ثالث اهيلع بجي هنإف « هدنع ةينازلا يف امك « ضيح ثالث

 .هنم لماح ريغ دلولا

 وهو شارفلا دح مدحل : ش ( انه اهالومل شارفب تسيل ) :م ةيراحجلا نأل يأ : ش ( اهنأل ) :م

 ال دلوب تءاج ول اهنإف ) :مانه كلذ دجوي ملو « لجرلا دلو بسن توبثل ةنيعتم ةأرملا ةروريص
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 اهأطي نأ جوزللف حاكنلا زاج اذرو هئا ةنايص اهئربتسي نأ هيلع نأ الإ ةوعد ريغ نم هبسن تبثي

 همحر- دمحم لاقو -هللا امهمحر- فسوي ىبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ءاربتسزلا لبق

 يف امك هزنتلا بجوف ىلوملا ءاب لغشلا لمتحا هنأل اهئربتسي ىتح اهأطب نأ هل بحأ ال -هللا
 ءًابوجو الو ًابابحتسا ال ءاربتسالاب رمؤي الف غارفلا ةرامأ حاكنلا زاوجب مكحلا نأ امهلو .دارشلا

 لغشلا عم زوجي هنأل ءارشلا فالخب

 . ىلوملا ىلع يأ : ش ( هيلع نأ الإ ٠ حاكنلل ةوعد ريغ نم هبسن تبثي

 نأل كلذو « بوجولا نود بابحتسالا هيلع هانعم : نوحراشلا لاق : ش ( اهئربتسي نأ ) :م

 :م بابحتسالا هب دارأ هنإ :لاقيف فنصملا هركذ ان إو  ريغصلا عماجلا يف روكذم ريغ ظفللا اذه
 . بابحتسالا «ىجلاولولا يواتف » يف حرص دقو : ش ( هئامل ةنايص)

 اهئربتسي ىتح اهأطي نأ هل لحي ال «تالكشملا» يفو : ش ( اهئربتسي ىتح اهأطي نأ هل بحأ

 ءءطولا وهو هببس دوجول : ش ( ىلوملا ءا لغشلا لمتحا ) :م اهمحر نأل يأ : ش ( هنأل ) :م
 امك هزنتلا بجوف ) :م لمتحا اذإف هريغ عرزل يقسلا نع ابدأت ءطولا مرحي ءطولاو لغشلا ققحت ولو
 . بجاو ءاربتسالا لبق ءارشلا يف ءطولا نع هزنتلا نإف : ش ( ءارشلا يف

 .اهأطي نأ بحأ ال هلوق ةلالدل حلطصملا بوجولا هنم دارملا سيل : يزارتألا لاقو

 : ش ( غارفلا ةرامأ حاكنلا زاوجب مكحلا نأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ : ش ( امهلو ) :م

 ىلعال يأ : ش (اًبوجوالو اًبابحتسا ال ءاربتسالاب رمؤي الف ) :م اعراف محرلا ناك نإو
 اًبابحتسا ظفل مدق انف « بسنالب تبثيال مكحلاذإ ٠ بوجولا قيرط ىلع الو بابحتسالا
 . ريخأتلا هقح ناكو

 . بجاو هيف ءاربتسالا نإف -ءارشلا فالخب- : هلوقب لصتيل امإو مهأ هيفن ناكو « هب لوقي مصخلا

 ‹ قرافلاب ءارشلا ىلع عازنلا ةروص ‹« دمحم سايق نع باوج اذه : ش ( ءارشلا فالخب ) :م

 ( لغشلا عم زوجي ) :م ءارشلا نأل يأ : ش ( هنأل ) :م هيلع هساق يذلا لثم سيل ءارشلا نأ هريرقت
 . زوجي ال اب امکح ناکلالإو < عازنلا ةرامأ حاكنلا زاوجب مكرمأف «حاكنلا نود :ش

 ول امأ « ىلوملا ئربتسي ملاذإ اميف فالخلا اذهو < ءاربتسالا بجيف ءارشلا ىف كلذك الو

 ٠



 بحأ ال دمحم لاقو امهدنع اهئربتسي نأ لبق اهأطي نأ هل لح اهجوزتف ينزت ةأرما ىر اذإ اذكو

 لطاب ةعتملا حاكنو «انركذ ام ىنعملاو « اهتربتسي مل ام اهأطي نأ هل

 ال :لاق نم خياشملا نمو « ءاربتسالا لبق عامجإلاب جوزلا ءطو زوجي جوزب اهجوز مث اهأربتسا

 هلاق امو «بحتسي دمحم دنعو « بحتسي ال الوقي ملو « ءاربتسالا بجي ال امهدنع نأل

 عماج »يف اذك ذخأن هبو « طايتحالا ىلإ برقأ دمحم لوقو : ثيللا وبأ لاقو « بجاو

 .«ىبوبحملا

 لح اهجوزتف ينزت ةأرما ىأر اذإ) : م اميف روكذملا فالخلا عم مكحلااذكو يأ: ش (اذكو ) : م

 يعفاشلا لاق هبو « فسوي يبأو ةفينح ىبأ دنع يأ : ش ( امهدنع اهئربتسي نأ لبق اهأطي نأ هل

 . كلامو

 ول :دمحأ لاق ىتح اهتبوتو ضيح ثالثب ةدعلا ءاضقنا طرشب الإ زوجي ال : دمحأ لاقو

 ‹« ةضيحب ىفتكي ليقو « هدنع ضيح ثالثب ىنازلا نم دعتست ىتح جوزلا ًاطي ال هتارما تنز

 ءاضقنا ىف دمحأ لوق لثم ةديبع ىبأو قاحسإو ةداتق لوقو « ةينازلا ةيراحلا ًاطيال : دمحأ لاقو

 . ةبوتلاو ضيح ثالثب ةدعلا

 تبات اذإف ٠ بوتت ىتح اًميفع الو اًيناز حكنت نأ ةينازلل لحي ال : «ىلحملا » يف مزح نبا لاقو

 ىتح ةفيفع الو ةيناز ال ةملسم جوزتي نأ ملسملا ينازلل لحي الو « فيفع نم جاوزلا اهل لح

 ال امهدحأ نم وأ امهنم ئراطلا ىنزلاو « بتي مل نإو . ةفيفع ةيباتك جوزتي نأ ينازللو ٠ بوتي

 نب رباجو بزاع نب ءاربلاو دوعسم نباو يلع نع دانسإب كلذ يورو « امهحاکن خسف بج وی

 ةمركعو نسحلاو ءاطعو ديز نباو بيسلملا نباو سواطو رباج لوق وهو : رذنملا نبا لاقو

 قرفي ال مث « لاحب ينازلل لحت ال اهنأ -مهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاعو بزاع نب ءاربلاو دوعسم

 . امهدحأ ىنزي نيجوزلا نيب

 . نعو « هلثم نسحلا نعو « اهل ءيش الو امهنيب قرفي تنز اذإ ةأرملا نأ هللا دبع نب رباج نعو
 . اهب لخدي نأ لبق ىنز لجرو ةأرما نيب قرف هنأ - هنع یلاعت هللا يضر- يلع

 لامتحال طايتحالا قيرطب كلذو : ش ( اهئربتسي نأ لبق اهأطي نأ هل بحأ ال : دمحم لاقو ) :م

 حاكنو ) :م ةيراجلا ةلأسم يف نيبناجلا نم انركذ ام يأ : ش ( انركذ ام ىنعملاو ) :م ينازلا ءاب لغشلا

 يف يباطخلا لاقو « ةعتملا رحت ىلع عامجإلا ءاملعلا نم دحاو ريغ ىعدا : ش ( لطاب ةعملا

11 



 لاملا نم اذكب ةدم اذك كب عتمنأ ةآرمال لوقي نأ وهو

 اًنيش الإ ةمئألا نيب فالخ مويلا هيف قبي ملف مرح مث مالسإلا ردص يف احابم كلذ ناك : “ملاعملا»

 . ضفاورلا ضعب هيلإ بهذ

 فقوت مث « راسيلا ةلقو ةبوزعلا لوطب هيلإ رطضملل هتحابإ يف لوأتي سابع نبا ناكو : لاق

 نبا نعو « ةعيشلا ضعب نع هزاوج ىوري : يمزاحلا ركب وبأ لاقو « هب ىوتفلا نع كسمأو هنع

 نم ةفئاط الإ هيف فلاخي ملو « هعنم ىلع عامجإلا ررقت :ملعلا يف يرزاملا لاقو . جيرج
 . ةعدتبملا

 يف اوفلتخا مهنإف ةباحصلا امأو :لاقف « كلذ يف ميدقلا فالخلا :ربلا دبع نبا ىكحو

 ةباحصلا رثكأ هيلعو كلذ يف هنع فالتخالاو ءاهليلحتو اهتزاجإ ىلإ سابع نبا بهذف ةعتملا حاكن
 يبأ نع اهليلحتو اهتزاجإ اًضيأ يورو : لاق « سوواطو ريبج نب ديعسو حابر نب ءاطع مهنم <«

 هللا يضر- رمع ةفالخ نم فصنلا ىلإ انعتمت : رباج لاق « هللا دبع نب رباجو يردخلا ديعس

 . سانلا رمع یهن یتح - هنع یلاعت

 نيملسملا ءاهقفو ءافلخلا نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباححصلا نم ةاورلا رئاس امأو : لاق

 ‹ ةفوكلا لهأ نم ةفينح وبأو يروثلاو « ةنيدملا لهأ نم سنأ نب كلام مهنم « ةعتملا رحت ىلعف

 لهآ نم يعازوألاو « قافتالاب رظنلاو هقفلاو ثيدحلا لهأ نم هليبس كلسي نمو يعفاشلاو

 . ءارآلا باحصأ رئاسو رصم لهأ نم دعس نب ثيللاو « ماشلا

 يفو « ةعتملا ةروص هذه : ش ( لاما نم اذكب ةدم اذك كب عتمنأ : ةأرمال لجرلا لوقي نأ وهو) :م

 . اًمايأ كسفن ينيعتم وأ « كب عتمتسال وأ كب عتعأل ةرشعلا هذه يذخ لوقي نأ اهتروص “عفانملا»

 نوكي نأ : يناثلاو ‹ عتمتلا ظفلب نوكي نأ :امهدحأ « ناعون ةعتملا حاكن :عئادبلا» يفو
 ىلع ةنس وأ ارهش وأ موي كب عتمتأ :لوقي نأ لوألاف « امهماقم موقي ام وأ جوزتلا وأ حاكنلا ظفلب

 . لطاب وهو «اذک

 تيقوتلاب جرخ اذإ ام وه مرحملا ةعتملا حاكن : « يذمرتلا حرش» يف نيدلا نيز انخيش لاقو

 « كلذ طرتشي ملو كلذ وحن وأ ًارهش وأ ةنس الإ اهعم ميقي ال هنأ جوزلا نييعت يف ناك اذإ امأ « هيف

 ةعتم وهو: ةروصلا هذه يف لاق هنإف « يعازوألا الخ ام ملعلا لهأ ةماع دنع حيحص حاكن هنإف

 . هيف ريخ الو

 ءاملعلا هيف فلتخا « ةعتم حاكن يف ىطو نم دحي لهف حيحص ريغ ةعتملا حاكن نأ ررقت اذإو

 . دقعلا ةهبشل هيف دح ال : كلام باحصأ رثكأ لاقف

 ام ىلع دحلا رمأ ىنب دقف اًاع ناك نإو « دح الف هداسفب ًالهاج ىطو اذإ : ىعفارلا لاقو
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 عامجإب خسنلا تبث انلق ‹ هخسان رهظي نأ ىلإ ىقبيف ًاحابم ناك هنأل « زئاج وه كلام لاقو

 -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 لوصحل دحلا بجو هعوجر حص نإف « هنع عجر مث ةعتملا حاكن زوجي ناك سابع نبا نأ يور

 نم قفتا مث « ةلأسم يف رصع لهأ فلتخا ول هنأ ىلع ىنبيف هعوجر حصي مل نإو ‹عامجإلا

 . نايلوصأ ناهجو هيف « هيلع اًعمجم كلذ ريصي لهف « اهيف نيلوقلا دحأ ىلع مهدعب

 هححصاذكو . حصألاوهو :يعفارلا لاق < الفالإو دحلا بجي معن :انلقاذإ

 الإ اهب لمعي ادحأ دجأ الو « حيرصلا انزلا ةعتملا : ريبزلا نبا لاقو . - ىلاعت هللا همحر-يوونلا

 . هتمجر

 نإف ‹« وهساذه : يكاكلا لاقو « زئاج « ةعتملا حاكن نأ : ش ( زئاج وه : كلام لاقو ) :م

 بيرق لجأ ىلإ حاكنلا زوجي الو : «ةنودملا» يف لاقو . ةعتملا حاكن ةمرح كلام بتك يف روكذلا

 . ةعتملااذهو « اًقادص ىمس نإو ديعب وأ

 علطا فنصملا هنم ذخأ يذلا ةمئألا سمش نوكي نأ زوجي فنصملا نع اًرذتعم لمكألا لاقو

 . ىهتنا . (ةنودملا» يفام فالخ ىلع هل لوق ىلع

 نع هنايب يتاي ام ىلع < « ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ىهن ةي هللا لوسر نأ » - هنع ىلاعت هللا ىضر

 . هللا ءاش نإ بيرق

 نوکي نأ زاوجل ؛ لمعلا بجاو نوکی اًنیدح يوري نم سیل : ارذتعم اًضيأ انه لمكألا لاقو

 . یهتنا ‹ هيلع حجرتی وأ هضراعی ام هدنع

 هنع ركذ ولو « هب لمعيو هيلإ بهذي وهو الإ هئطوم ىف اًنيدح ىوري ال نأ كلام ةداع : تلق

 . كلذ نم ئش هنع لقني ملو هباحصأ هركذل لمكألا هركذ ام

 ىقبي يأ : ش ( هخسان رهظب نأ ىلإ ىقبيف اًحابم ناك ) :م ةعتملا حاكن نأل يأ : ش ( هنأل ) :م

 : ش ( -مهنع هللا يضر -ةباحصلا عامجإب خسنلا تبث :انلق ) :م مرحي هخسان رهظي نأ ىلإ همكح

 .اهخسن ىلع ةلادلا ثيداحألا تدرو هنأ كلذ نايب

 امهيبأ نع يلع نب دمحم نب نسحلاو هللا دبع نع يرهزلا ثيدح نم يذمرتلا هاور ام اهنم

 مرح نعو ءاسنلا ةعتم نع ىهن ب يبنلا نأ - هنع ىلاعت هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع

 . حيحص نسح ثيدح : لاقو . ربيخ نمز ةيلهألا رمحلا

 . - هنع ىلاعت هللا همحر- دواد ابأ الخ ام ةتسلا ةيقب هج رخأو
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 مهلوق ىلإ هعوجر حص -هنع هللا يضر- سابع نباو

 يبنلا نأ هيبأ نع ةربس نب عيبرلا ةياور نم « ناسلا» باحصأ ةيقبو ملسم هجرخأ ام اهنمو

 . ةمايقلا موي ىلإ اذه مكموي نم مارح اهنإ : لاقو « ةعتملا نع ىهن ةي

 : لاق ء-هنع ىلاعت هللا یضر- ةريره ىبأ ثیدح نم « هحیحص) يف نابح نبا هاور اهنمو
 : ليق ء«اذه ام» : لاقف «نیكيي ءاسن یأرف « عادولا ةي انلزنف « كوبت ةوزغ يف يك هللا لوسر عم انجرخ

 قالطلاو حاكنلا ةعتملا مده وأ مرح» ب هللا لوسر لاقف « نهوقراف مث نهجاوزآ نهب عتمتسا ءاسن
 . « ثاريملاو ةدعلاو

 ساطوأ ماع ةي هللا لوسر صخر : لاق عوكألا نب ةملس ثيدح نم ملسم هاور ام اهنمو
 باحصأ انل تلحأ اغإ رذ يبأ ثيدح نم يقهيبلا هاور ام اهنمو . اهنع ىهن مث مايأ ةئالث ةعتملا يف

 يف دواد وبأ هاور ام اهنمو . اياب هللا لوسر اهنع ىهن مث مايأ ةثالث ءاسنلا ةعتم ةَ هللا لوسز

 انركذف - هنع ىلاعت هللا ىضر- زيزعلا دبع نب رمع دنع انك : لاق يرهزلا ثيدح نم «هننس»

 یھن هللا لوسر نأ ثدح هنأ يبأ ىلع دهشأ : ةربس نب عيبرلا لاق : لجر لاقف «اسنلا ةعتم
 .ىهتنا « عادولا ةجح يف اهنع

 ثيداحألا تناكف . هل يبنلا ةايح يف تخستتنا دق ةعتملا نأ ىلع ةباحصلا تعمجأ مث
 بهذملا ىلع حيحصب سيل عامجإلاب ةنسلاو باتكلا خسن نأل ؛ رهظم عامجإلاو « ةخسان
 . حيحصلا

 تقو يفو ربيخ نمز يف ءاج هنأل ةعتملا رحت تقو يف روكذملا فالتخالا هجو ام: تلق نإف

 ؟ عادولا ةجح يفو « ساطوأ ماع يف كوبت ةوزغ

 وأ « اديکوت رخآ نمز يف اهنع ىهنی مث نمز يف اهنع ىهني نأ حصي : يدرواملا لاق : تلق

 لقنف« نمز يف رخآ هعمسو نمز يف ةاورلا ضعب عمس وأ ًالوأ هعمس نكي مل نم هعمسيو رهشيل
 . هعامس نمز ىلإ هفاضأو هعمس ام مهنم لك

 . ملعأ هللاو نيترم ةحابإلاو ميرحتلا هلوادت امن اذه : مهضعب لاقو

 ربيخ لبق ًالالح تناكو « نيترم اناك ةحابإلاو ميرحتلا نأ راتخملاو باوصلا : يوونلا لاقو

 ةثالث هدعب ذئموي تمرح مث « ساطوأ موي وهو « ةكم حتف موي تحيبأ مث ربيخ لبق تمرح مث

 . ميرحتلا رمتساو ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم اًيرحت مايأ

 نيأ : لاقيامع باوج اذه : ش ( مهلوق ىلإ هعوجر حص -امهنع هللا يضر- سابع نباو ) :م

 ةعتملا ةحابإ نع هعوجر حص سابع نباو : هلوقب باجأف ؟ اًملاخم سابع نبا ناك دقو عامجإلا

 . [۲۰۷۲] ٩ ةعتملا حاكن» يف دواد وبأ هاور : حيحص (۱)
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 لاقو . مايأ ةرشع نيدهاش ةداهشب ةأرما جوزتي نأ لثم لطاب تقؤملا حاكنلاو « عامجإلا ررقتف

 ظفلب ىتأ هن انلو . ةدسافلا طورشلاب لطبي ال حاكنلا نأل « مزال حيحص وه -هللا همحر-رفز

 نأل ‹ ترصق وأ تيقوتلا ةدم تلاط اذإ ام نيب قرف الو « يناعملل دوقعلا يف ةربعلاو«ةعتملا

 . دجو دقو « ةعتملا ةهحل نيعملا وه تيقأتلا

 نع عجر ىتح ايندلا نم جرخ ام سابع نبا نأ ديز نب رباج یورو « اهيرحت يف ةباحصلا لوق ىلإ
 . اهيرحت يف ةباحصلا عامجإ يأ : ش ( عامجإلا ررقتف ) :م ةعتملاو فرصلا يف هلوق

 تقؤم حاكن لك: « طيحملا» يفو « ءاهقفلا ةماع لوق وهو : ش ( لطاب تقؤملا حاكنلاو ) :م

 جوزتي نأ لثم) :م رفزل اًقالخ اندنع ةعتملا ىنعم يف تقؤملا حاكنلا : «راحبلا ىقتلم» يفو « ةعتم

 . تقؤملا حاكنلا ةروص هذه : ش ( مايأ ةرشع نيدهاش ةداهشب ةآرما لجرلا

 ركذب قرفلاو «امهوحنو ةنس وأ ارهش : هلوقاذكو « ديقب سيل : - مايأ ةرشع- :هلوقو

 نباو ربلا دبع نبا یکحو < ةعتملا نود هيف ةداهشلاب اذكو « ةعتملا نود تقؤملا يف جوزتلا ظفل

 . هدنع دبأتيو حصي ةعتملا حاكن نأ رفز نع يوونلاو يلبنحلا ةمادق

 ء انباحصأ نع هتركذ امك تقؤملا حاكنلا يف رفز لاق اغإو  طلغ مهلقنو : يجورسلا لاق

 . هريغو فنصملا هركذ يذلا وهو

 تلاط لطاب تيقوتلاو ٠ حيحص تقؤملا حاكنلا يأ : ش ( مزال حيحص وه : رفز لاقو ) :م

 ىلع دئازلا طرشلاو « باجيإلاب ىتأ هنأل ةدسافلا طورشلاب لطبي ال حاكنلا نأل « ترصق وأ ةدملا

 امك : ش ( ةدسافلا طورشلاب لطبي ال حاكنلا نأل ) :م طرشلا لطبو باجيإلا حصف « حاكنلا هب متي ام

 الإ جوزلا قح يف عضبلا ةمرح طوقس هانعم نأل تاطاقسإلا نم حاكنلا نأل كلذو « عيبلا مدهي

 . دسافلا طرشلاب لطبي ال اذهلو قالطلا ةيعرش لجأل اًيرورض اكلم عرش هنأ

 ظفلب ةعتملا ىنعمب ىتأ ينعي : ش ( ةعتملا ظفلب ىتأ ):م تيقوتلاب حاكنلا يأ : ش ( هنأ انلو ) :م

 نحن اميف دوجوم وهو« حاكنلا دصاقم دصقل ال ةأرملاب عاتمتسالا وه ةعتملا ىنعم نأل؛ حاكنلا

 نأ ىرت الأ ظافلألل ال : ش ( يناعملل دوقعلا يف ةربعلاو ) :م ةليلق ةدم يف لصحت ال اهنأل هيف

 . ةلافك ليصألا ةبلاطم طرشب ةلاوحلاو ء ةلاوح ليصألا ةءارب طرشب ةلافكلا

 : دايز نب نسحلا لوق نع هب زرتحا : ش ( ترصق وأ تيقوتلا ةدم تلاط اذإ ام نيب قرف الو ) :م

 هنأل « ًاحيحص حاكنلا ناك رثكأ وأ ةنس ةئامك هيلإ ناشيعي امهنأ ملعي مل ام تقولا نم اركذ نإ امهنا

 : هلوقب رهاظلا هجو ىلإ راشأو « ةفينح يبأ نع ةياور وهو « ديبأتلا ىنعم يف

 كتجوزت : هلوق ىضتقم نأل : ش (دجو دقو ةع ا ةهحجل نيعملا وه تيقوتلا نأل ) :م
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 اهحاكن لحي يتلا حاكن حص اهحاكن هل لحي ال امهادحإ ةدحاو ةدقع يف نيتأرما جوزت نمو

 هنأل ‹ عيبلا يف دبعو رح نيب عمج اذإ ام فالخب امهادحإ يف لطبملا نأل ىرخألا حاكن لطبو

 ‹ ةدسافلا طورشلاب لطبي

 تيقوتلا نيع مايأ ةرشع ىلإ : لاق اذإف ةعتملا لمتحي هنكلو « كلذل الإ اعرش عضوي مل هنآل ءديبأتلا

 اذإ ا ةلأسملا هذه لكشتساو < ءاوس ةريثكلاو ةليلقلا ةدملا ىنعملا اذه يفو « ىنعم ةعتم هنوك ةهحل

 نيبو امهنيب قرف الو « لطاب طرشلاو « حيحص حاكنلا نإف « رهش دعب اهقلطي نأ دقعلا تقو طرش

 هب عطقنيل رهش دعب طارتشاف « حاكنلل عطاق قالطلا نأل « رهاظ امهنيب قرفلا نأب :بيجأو

 ًاحيحص حاكنلا ناكف « حاكنلا لطبي ال رهشلا ىضم ول اذهلو « ًادبؤم دقعلا دوجو ىلع ليلد

 . ًالطاب طرشلاو

 نكي مل تيقوتلا حص ول اذهلو « هعطاق يف ال حاكنلا يف وه انإ طرشلاف عازنلا ةروص امأو

 . ةراجإإلا ىف امك دقع ةدملا ىضم دعب امهنيب

 مامإلا لاق «لازتعالاو ةنسلا لهأ نيب ةحكانملا نإ : حاكنلا ةيلحمب قلعتي اميف يكاكلا لاقو

 زوجي ال رفاك وهف هللا ءاش نإ نمؤم انأ : لاق نم : لضفلا مامإلا لاقو« زوجي ال : ينعسرلا

 . مهئاسن حاکن

 ركذام سايقو « يوعفشلا نم هتنب جوزي نأ زوجي : خياشملا ضعب لاق ىرخصلا ىواتف ١ يفو

 ليللا نود ًاراهن اهيتأي نأ ىلع اهجوزتي نأ وهو تايراهنلا جوزتب سأب ال : ليقو « زوجي ال لصفلا
 . دیقلااذه هجو نیریس نبا هرکو

 تبثيو ءانبلا لبق خسفي : اولاق مهضعبو « هدعبو ءانبلا لبق خسفي : ةيكلاملا نم رانيد نبا نعو

 ةدم اهعم نكمت نإ هتينو ًاقلطم حكن ولو« طرشلا وغليو دبؤم هنأل : لاق « ًاراهنو ًاليل اهيتأيو هدعب

 . ملسم حرش يف يوونلا هركذو « ةعتم هلعج يف يعازوألا ددشو ٠ حيحص هحاكنف

 اهحاكن لحي يتلا حاكن حص اهحاكن هل لحي ال امهادحإ و ةدحاو ةدقع يف نرتأرما حوزت نمو ) :م

 نم روهمجلا لوق وهو : يجورسلا لاقو « ةعبرألا ةمئألا عامجإب : ش ( ىرخألا حاكن لطبو

 . لبنح نباو ىعفاشلا ىلوق دحأو ءاملعلا

 ةدحاو ةدقع يف يأ : ش ( عيبلا يف دبعو رح نيب عمج اذإ ام فالخب امهادحإ يف لطبملا نأل ) :م

 يبنلا نأل : ش ( ةدسافلا طورشلاب لطبي ) :م عيبلا نأل يأ : ش ( هنأل ) :م دبعلا يف عيبلا دسفي ثيح

 «لاجب اهتلباقم هنأل رامقلا ةلزنمب عيبلا يف طرشلا اًضيأو « حاكنلا فالخب « طرشو عيب نع ىهن ةَ
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 همحر- ةفينح يبأ دنع اهحاكن لحب يتلل ىمسملا عيمج مث « هيف طرش رحل ا يف دقعلا لوبق يفو

 اهجوزت هنأ ةأرما هيلع تعدا نمو. . لصألا ةلأسم يهو « امهيلثم رهم ىلع مسقي امهدنعو -هللا

 ءاهعماجي هعدت نأو « هعم ماقما اهعسو اهجوزت نكي ملو هتزرما يضاقلا اهلعجف ةنيب تماقأو

 ءالوأ -هللا همحر- فسوي ىبأ لوق وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو

 . حاكنلا كلذك الو

 ءدساف وهو « ءادتبا ةصحلاب دبعلل اًعبت ناكف دقعلا تحت لخدي مل رحلا نأ وهو : رخآ قرفو

 مل وأ « ةميقب دبعلا اذه كتعب : لاق ول هنأل « امهنيب ةقرفتلا ىلع لديو .كلذب دسفي ال حاكنلاو

 حاكنلا ناك اًيش ركذي مل وأ «لثملا ره يتنبا كتجوز : لاق ول وأ ءادساف عيبلا ناك ايش ركذي

 نكي مل ول هنأل ؛دبعلا يف عيبلا حيحصت يف يأ : ش ( هيف طرش رحلا يف دقعلا لوبق يفو ) :م

 ( ةفينح يبأ دنع اهحاكن لحي يتلل ) :م نوكي دقعلا يف : ش ( ىمسملا عيمج مث ) :م حاكنلا ال ةدسافلا

 . لوق يف يعفاشلا لاق هبو : ش

 لاق هبو : ش ( امهيلثم رهم ىلع مسقي ) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ : ش ( امهدنعو ) :م

 يف كلام لاق هبو « ةلاهجب ىمسملا داسفل لثملا رهم قحتست -لوق يفف «دمحأو لوق يف يعفاشلا

 . لوق

 يعفاشلا يلوق رهشأ يفاذكو « حاكنلا حص ةدحاو ةلاح يف اعبرأ جوزت :« ينغملا» يفو

 . ‹طوسبملا» يأ : ش ( لصألا ةلأسم يهو ) :م اهلثم رهم ةدحاو لكل بجي امهنعو « لبنح نباو

 ةداهش ىضتقمب : ش ( هتأ رما ىضاقلا اهلعجف ةنيب تماقأو اهجوزت هنآ ةأرما هيلع تعدا نمو ) :م

 (هعم ماقما اهعسو ) :م ةأرملا هذه جوزت نكي مل لجرلا ن لاحلاو يأ : ش ( اهجوزت نكي ملو ) :م ةنيبلا

 ًضيأ اهعسو يأ : ش ( هعدت نأو ):م جوزلا عم ةماقإلا ةأرملا عسو يأ - اهمضو ميم لا حتفب -: ش

 ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبأ دنع ) :م مكحلا نم روكذملا اذه يأ: ش ( اذهو اهعماجي ) :م هكرتت نأ
 .( - هلع

 خوسفلاو دوقعلا يف روزلا ةداهشب يضاقلا ءاضق نب ءاهقفلا نيب [. . .] ةلأسملا هذهو : ش

 ةقفنلاو نيكمتلا توبثب اّنيب اميف [. . .] رهاظ هذوفن ىنعمو ءاًنطابو اًرهاظ ةفينح يبأ دنع ذفني

 : ش (الوأ فسوي يبأ لوق وهو ) :م ىلاعت هللا دنع لحلا توبث هذوفن ىنعمو « كلذ ريغو منغلاو

 . ًالوأ فسوي يبأ لوق وه ةفينح يبآ لوق يآ
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 همحر- يعفاشلا لوق وهو اهأطي نأ هعسي ال -هللا همحر- دمحم لوق وهو رخآلا هلوق يفو

 يبأ نعو « رافك وأ ديبع مهنأ رهظ اذإ امك راصف هبذك دوهشلا ذإ ةجحلا أطخأ يضاقلا نأل -هللا

 قدصلا ةقيقح ىلع فوقولا رذعتل ةجحلا وهو هدنع ةقدص دوهشلا نأ -هللا همحر- ةفينح

 ىنتبا اذإو . رسيتم امهيلع فوقولا نأل قرلاو رفكلا فالخب

 اهأطي نأ هعسي ال: دمحم لوق وهو ) :م ًارخآ فسوي يبأ لوق يأ : ش ( رخآلا هلوق يفو ) :م

 ءاًضيأ دمحأو كلام لوق وهو : ش ( -هللا همحر- يعفاشلا لوق ) :م دمحم لوق يأ : ش ( وهو

 ةيراجلاب يضقيف عقاولا يف اهعبي ملو هتيراج عيب ىعدا ولف « عيبلا يف فالتحخالا اذه ىلعو

 وهو اهجوز ىلع ثالثلا تاقلطلا ةأرملا تعدا ول اذكو « مهل اًقالخ هدنع اهؤطو لح يعدملل

 جوزب تجوزتو « ثالثلا تاقلطلاب يضاقلا ىضقف عقاولا يف اهقلط نكي ملو ةنيب تماقأو «ركني

 يف فالتخالااذكو «يناشللالو ءلوألل لحت ال مهدنعو « هدنعاهأطي نأ يناثلل لح رخآ

 . خسفلا

 يناثلل لحت ال امهدنعو لوألل ال يناثلل: لوقي ةفينح وبأف «ليواقأ عبرأ ةلأسملا يف لصاحلاو

 . ةيرحلل لوأللالو

 ةدحاو ةًأرما ىلع نيلجر عامتجا هيفو ‹ ةينالع يناثلاو ارس لوألا اهؤطي : لوقي يعفاشلاو

 عماج» يفاذك « - هللا همحر- ةفينح وبأ هلاق ام هجوألاو « حيبق وهو دحاو رهط يف

 . ٠يبوبحملا

 ةجحلا يف ًأطخلاو «بذاك عمج تاحتفلاب : ش ( ةبذك دوهشلا ذإ ةجحلا اطخأ يضاقلا نأل ) :م

 وأ : ش ( رافک وأ دیبع) :م دوهشلا يأ : ش ( مهنأ رهظ اذإ امك راصف ) :م اتطاب ذوفنلا عنم

 ىضق ول اذكو ءاًتطاب ال اًرهاظ ذفني هءاضق نإف «مهلاحب ملعي هل دوهشملاو «فذقلا يف نودودحم

 . عامجإلاب اتطاب ال ارهاظ دقعني هنإف روزلا ةداهشب ريغلا ةدتعم وأ ريغلا ةحوكنم حاكنب

 دنع يأ : ش ( هدنع) :م قداص عمج تاحتفلاب : ش ( ةقدص دوهشلا نأ ةفينح يبأ نعو ) :م

 ىلع فوقولا رذعتل ) :م ةجحلا وه يضاقلا دنع دوهشلا قدص يأ : ش ( ةجحلا وهو ) :م يضاقلا

 عسولا بسحب فيلكتلاو « ةقداص ةينب ءاضقلاب رومأم يضاقلا نأ لصاحلا : ش ( قدصلا ةقيقح

 مهقدص هدنع تبثو ةنيبلا تميقأ اذإ اذهلو « ةقيقح دوهشلا قدص ىلع فوقولا هعسو يف سيلو

 تحجرو «قسفي هرخأ ولو «رفكي هسفن ىلع كلذ ري مل ول ىتح « ءاضقلا بجي هريغ وأ ليدعتلاب
 . نكمأ نإ هئاضق حيحصت بجوف «همزليف هنظ يف ليدعتلاب مهقدص انه اه

 «رافك وأ ديبع مهنأ رهظأ امك راصف :امهلوق نع باوج اذه : ش ( قرلاو رفكلا فالخب ) :م

 ىنتبا اذإو « تارامألاب سيقم امهيلع فوقولا نأل ) :م مهاميسب نوفرعي رافكلاو ديبعلا نأ هريرقت
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 تةلسرملا كالمألا فالخب ةعزانملل ًاعطق ذفن حاكنلا ميدقتب ًاتطاب هذيفنت نكمأو ةححلا ىلع ءاضقلا

 . ملعأ هللاو ناكمإ الف امحازت بابسألا يف نأل
 سسس
 :م يضاقلا دنع ةقداصلا ةداهشلا يهو : ش ( ةجحلا ىلع ) :م لوهجملا ةخيص ىلع : ش ( ءاضقلا

 ءاضقلا لاقيامع باوج « حاكنلا ميدقتب : ش (اًطاب ) :ممكحلا ذيفنت يأ : ش ( هذيفنت نكمأو)
 . اًلطاب ءاضقلا ذفني فيكف ءاّنباث نكي مل حاكنلاو « نكي مل ام تابثإ ال اتباث ناك ام راهظإ

 : لاق هنأك «ءاضتقالا قيرطب ءاضقلا ىلع حاكنلا ميدقتب ينعي « حاكنلا ميدقتب : هلوقب باجأف
 يف هعزانت الئل اهأطي نأ هل لحي: ش ( ةعزانملل اعطق ذفن ) :م كلذب امكنيب تمكحو هايإ كتحكنأ

 . اناث ءطولا بلط

 . تيضق هلوق دنع دوهشلا طرتشيف اًتباث دقعلاب ءاش نإ اتمضتم هؤاضق ناك نإ : ليق ناف

 رضحم الإ« تيضق : هلوقب اًنطاب دقعني ال هنإ : هريغو يسحخرسلا ةمئألا سمش لاق : انلق
 . ىنارفعزلا لوق وهو « خياشملا ةماع ذخأ هبو «دوهشلا

 يف هناضق ةحص ,ضتقم ةب تبثي دقعلا نأل ؛ هئاضقل دوهشلا ررضح طرتش ال : لجو

 خر ارل ایر لم رت خش مب تسب الا هلم يف هلمکالا* ی یرج دقو . فلأب

 ىضقف نیدهاش ماقأو « -هنع یلاعت هللا يضر - يلع ةلأسملا هذه يف انمامإو : : لاق مث هحرش

 هللا يضر - يلع لاقف . هنم ينجوزت نينمؤم ا ريمأ اي هب نکی مل نإ نإ : ةأرملا تلاقف < امهنیب حاکنلاب

 اهبلط دنع دقعلا نع عنتما امل هئاضقب امهنيب دقعلا دقعني مل ولو « كاجوز كادهاش : - هنع ىلاعت

 . روزلا ةداهشب هنم كلذ ناكو ءانزلا نم اهنيصحت كلذ يف ناك دقو ءاهيف حوزلا ةبغرو

 يف اًقلطم اكلم ىعدا نإ كلملا ببس تابثإ نع ةقلطملا يأ : ش ( ةلسرملا كالمألا فالخب ) :م

 ال ىتح قافتالاب اًرهاظ الإ اهيف ء ءاضقلا دقعني ال ثرإ وأ ءارش نييعت ريغ نم ماعطلا وأ ةيراجلا

 يضاقلل نكي الو « ةريثك اهنأل : ش ( امحازت بابسألا يف نال ) :م اهؤطو هل یضقملل لصحي

 ي ماش نکال لارماظ ال) هذیفتت يف جا نودب ھنم ءيٿ يي

 نشا اور ین ناور حي نصر  ةةدصلاو ةبلا يف لانا هايغت كمي الق

 كالمألاب اهقحلأ ةياور يفو «لوبقلاو باجيإلا ىلإ جاتحت اهنإ ثيح نم ةبرشألاو ةحكنألاب
 . ضوع ريغب ريغلا لام كيلمت اهنأل ؛ يضاقلل ةيالو ال هنأل ؛ ةلسرملا
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 ءافكأألاو ءايلوأالا ىف باب

 دنع ًابيث وأ ًاركب تناك ءاوس « يلو اهيلع دقعب مل نإو اهاضرب ةغلابلا ةلقاعلا ةرحلا حاكن دقعنيو

 ال هنآ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « ةياورلا رهاظ يف -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ
 دقعني ال -هللا امهمحر- يعفاشلاو كلام لاقو . ًافوقوم دقعني دمحم دنعو يلوب الإ دقعني 3

 ًالصأ ءاسنلا ةرابعب حاكنلا

 (ءافكألاو ءايلوألا يف باب) :م

 لاح نايب يف باب اذه يأ «يلولاو دقاعلا نايب يف عرش هلحمو هظافلأو حاكنلا ركذ ال : ش

 كلام يأ ليفكلاو ميتيلا يلو :لاقي ‹ كلاما وهو يلو عمج ءايلوألاو . ءافكألاو ءايلوألا

 . هاوس يأ هأفاك هنمو « ريظنلا وهو ءفك عمج ءافكألاو .امهرمأ

 تجوز يه ينعي : ش ( يلو اهيلع دقعي مل نإو اهاضرب ةغلابلا ةلقاعلا ةرحلا حاكن دقعنيو ) :م

 اولصف مهنإف ‹ رهاظلا باحصأ لوق نع هب زرتحاو : ش ( اًبيث وأ اركب تناک ءاوس ) :م اهسفنب اھسفن

 دنع ) :م حص ابی تناك نإو «يلو ريغب اهحاكن حصي ال اركب تناك نإ : اولاقف «بيثلاو ركبلا نيب

 نإ : لاق هنأ ةفينح يبأ نع نسحل ا ةياور نع هب زرتحا : ش ( ةياورلا رهاظ يف فسوي يبأو ةفينح يبأ
 .الف الإو ‹ حاكنلا زاج اهل ارفك جوزلا ناك

 وبأ : ش ( يلوب الإ دقعني ال هنأ ) :م ةياورلا رهاظ ريغ يف ينعي : ش ( فسوسي يبأ نعو ) :م

 حص : لاقو عجر مث يلو اهل ناك اذإ ءفك ريغ وأ ءفك نم اهجيوزت زوجي ال :لوقي ًالوأ فسوي

 اؤفك ناك اذإ جوزلا نإ : فسوي يبأ لوق يواحطلا ركذو « ال وأ اهل ارفك جوزلا ناك ءاوس حاكنلا

 يضاقلا ربجي نكلو « خسفي ملو زجي مل ىبأ نإو زاج هزاجأ نإف « دقعلا ةزاجإب يضاقلا رمأ اهل
 .'طوسبملا يف» هركذ « زجيف

 نإف ال وأ اهل افك جوزلا ناك ءاوس يلولا ةزاجإ ىلإ : ش ( اًئوقوم دقعني دمحم دنعو ) :م

 ريخب اهسفن اهجيوزت زجي مل ةفيرش ةينغ تناك نإ : لاق نم ءاملعلا نمو « الف الإو زاجأ يلولا

 . يلولا اضر ريغب اهسفن اهجيوزت زوجي ةريقف تناك نإو «يلولا اضر

 نم دب الو < نهليكوت الو : ش ( ًالصأ ءاسنلا ةرابعب حاكنلا دقعني ال : يعفاشلاو كلام لاقو ) :م

 لاقو < مهدعب نمو نيعباتلاو ةباححصلا ضعب نع كلذ ىوريو < همدع دنع ناطلسلا وأ يلولا

 «يلوب الإ اهحاكن حصي مل اهلثم يف بغري : لاق وأ فرشو لامجو نسح تاذ تناك نإ : كلام

 . اهسفنب هالوتت الو ءاهاضرب يبنجأ اهحاكن ىلوتي نأ زاج كلذ فالخب تناك نإو

 يلوب سيل هريغ وأ راج لا اهجوز نإ ةينازلا نأ هنع حيحصلاو « طلغ هنع لقنلا اذه : ليق

 . زاج ناطلسلا وأ يلولا هزاجأ نإف « امهنيب قرف يلولا ريغ اهجوز نإف «عضوم اهل يتلاو «زاج
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 لدت - لجو زع - هللا باتك يف ةيئادتبا هذه : يعفاشلا لاق ٠ ۲ ةيالا : ةرقبلا) ¢ نهجاوزأ
 اذإ هنم ققحتي اغنإ عنملاو ‹ عنملا يأ ٠ لضعلا نع يلولا ىهن هنأل زوجي ال يلو ريغب حاكنلا ىلع
 . ءايلوألل باطخلا ذإ ةدج يف عونمملا ناك

 : لاق ءراسي نب لقعم نع نسحلا ةياور نم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا ىورو

 الف # : ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «ثيدحلا . . . اهعنمأف ىلإ بطخت تخآ يل تناك

 نب ناميلس نع جيرج نبا نع ةنييع نب نايفس انثدح : رمع نبا ثیدح يذمرتلا ىورو
 اأ » : لاق ةي هللا لوسر نأ - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ىسوم
 . ثيدحلا « لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما

 ىسوم يبأ ثيدح نم يذمرتلا ىورو  اًضيأ ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو

 . « يلوب الإ حاكن ال » : ايب هللا لوسر لاق : لاق يرعشألا

 نبا نع نيصح نب نارمع نع نسحلا نع ةداتق ثيدح نم هننس يف ينطقرادلا جرخأو

 يدهاشو يلوب الإ حاکن ال » : ی هللا لوسر لاق : لاق -امهنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم

 لدع (٩

 )۳( « لدع يدهاشو يلوب الإ حاکن ال

 نم یقهیبلا هاور ٤ يلوب الإ حاکن ال » - هنع یلاعت هللا يضر - سنا ثیدح نم مکاحلا هاور

 باب » كردتسملا يف مكاحلا « [۱۸۷۹] ةجام نبا ]١١١١[ ٠ يذمرتلا , ]۲٠۸۳[ دواد وب هاور : حيحص )١(

 نع ةورع نع يرهزلا نع ىسوم نب نام يلس نع جيرج نبا نع « ۱٦۸ ص ٩ هل يلو ال نم يلو ناطلسلا
 نإ : هل تلقف ءهفرعي ملف «ثيدحلا اذه نع هتلأسف يرهزلا تيقلف : جيرج نبا لاق « اًعوفرم . . . ةشئاع
 دقو «يلع مهو نوکي نأ یشخآ : لاقو « اریخ نامیلس ىلع ینثأف : لاق « كنع هب انثدح ىسوم نب نامیلس
 وهو «يرهزلا يف ةقث : نيعم نبا هنع لاق ىسوم نب ناميلسو هيلع طلتخي وأ هب ثدح ام ظفاحلا ةقثلا ىسني
 . هثیدحب فراع ةقث هنع هاورو « هاور دق هنأل يرهزلا ةفرعم مدع رضي الف هباحصأ تبثأ نم

 . ۲۲٤( /۳) ينطقرادلا هاور (۲)

 . يراخبلا هلاق . ثیدحلا رکنم وهو ریهز نب تباث هیفو ۲۲(۰ /۳) ينطقرادلا هاور (۳)

 وهو يشاقرلا ديزي ةياور نم وهو ثيدحلا قرسي ناكو يرصبلا فيس نب ليعامسإ هيفو « مکاحلا هاور )٤(
 . فيعض
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 عفتري لوقي - هللا همحر - ًادمحم نأ الإ . اهب لخم نهيلإ ضيوفتلاو هدصاقمل داري حاكنلا نأل

 . ىلولا ةزاجإب للخلا

 يلوب الإ حاكنلا زوجي ال» : ةي هللا لوسر لاق : لاق « نيصح نب نارمع نع نسحلا ثيدح

 . ٩ لدع يدهاشو

 لاق : لاق ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع ناسح نع ماشه ةياور نم ةجام نبا یورو

 . «اهسفن جوزت يتلا يه ةينازلا نإف « اهسفن ةأرملا جوزت الو ء ةأرملا ةأرملا جوزت ال » : ةي هللا لوسر

 هللا يضر - لبج نب ذاعم نع بيؤذ نب ةصيبق ثيدح نم «لماكلا يف يدع نبا یورو

 . « ةيناز ىهف ىلو ريغب تجوزت ةأرما اأ » : لاق يح ىبنلا نع - هنع ىلاعت

 « يلوب الإ حاكن ال » : اعوفرم رباج نع نايفس يبأ ثيدح نم «طسوألا يف يناربطلا ىورو

 . هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا ناف

 - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع ةتابن نب غبصأ ثيدح نم« لماكلا »يف يدع نبا یورو

 ناطلسلاف يلو اهل نكي مل نإف ءلطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تجوزت ةأرما اأ » : لاق ةي يبنلا نع

 . « هل يلو ال نم يلو

 مأو ةمرخم نب روسملاو دوسألا نب دادقملاو رذ يبأو رمع نب هللا دبع نع اًضيأ بابلا يفو

 . مهنع ىلاعت هللا يضر- شحج تنب بنيزو ةملس

 داري حاكنلا نأل ):م :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ ام وهف لوقعملا قيرطب : مهلالدتسا امأو

 «لماكلا لقعلاب الإ اهيلع قفوي الو ةداع امهنيب قفاوتلا يعدتسي نأ وه هدصاقمو : ش ( هدصاقمل

 لخم ) :م ءاسنلا ىلإ حاكنلا دقع ضيوفت يآ: ش ( نهيلإ ضيوفتلاو ) :م ثيدحلاب صقان اهلقعو

 ناجيه دنعاميسال رايتخالا تائيس رارتغالا تاعيرس نهنأل «حاكنلا دصاقم يأ : ش ( اهب

 . بقاوعلا يف رظنلا نيسحت نم لوقعلا تبجح تراث اذإ ةوهشلا نإف « ةوهشلا

 ذئنيح زاوحلا بجاولا ناكف « للخلا ريخب ىلولا نذأي نأب ىلولا اهل نذأ اب دودرم اذه : انلق

 . هب نولوقي ال مهو

 نم ءانشتسالاو : ش ( يلولا ةزاجإب للخلا عفترب : لوقي ادمحم نأ الإ ) :م : هلوقب اذه ىلإ راشأو

 ررغلا نأ دمحم هلاق ام ريرقتو «مصخلا لاق ال درلاب باوج دمحم هلاق يذلاف « اهب لخم : هلوق

 . هتزاجإب اًفوقوم حصيف دبعلا سفن يف للخ الو يلولا ةزاجإب يفتني موهوملا

 ذفني مل اهيلع ةيالو هل نكي ملولو « هدنعاهتوكسب اهيلع يلولادقع ذفني : اًضيأ لاقو

 . يبنجألاك اهتوكسب
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 اهل ناك اذهلو ةزيمن ةلقاع اهنوكل هلهأ نم يهو اهقح صلاخ يف تفرصت اهن زاوحجلا هجوو

 جاوزألا رايتخا اهلو لاملا يف فرصتلا

 : اولاق .اهليكول اهنذإب الإ ذفني ملف اهنم اًتذِإ كلذ عراشلا لعجي : اهنم نذإ اهتوكس : انلق

 . هيلع كلذ بجو امل ةيالو هل نكي مل ولو اهبلط دنع اهيجوزت يلولا ىلع بجي

 بلسب صقن فصو اهب ماق ول ام اهسفنب رشابت وأ اهجوزي نمل نذأت يه لب عونم اذه : انلق
 ةعمحجملا طوقسو « تاهبشلاب ءىردني اميف ةداهشلا بلسو « ةصاخلاو ةماعلا ةنامألا ةيلهأ

 . ةصخ ر لاك تراصف تاعامحلاو

 اغإو ‹«تاهبشلاب ءىردني ام الو دودحلا نم سيل حاكنلاو ‹«لطاب ةهبش سايق اذه : الق

 . ةنتفلل تاعامحلاو ةعمحلا تطقس

 نإ :اولاق ‹«صقنلاب هببسب فصوي الو ةيالولا ةدقع بلسب الو « رفاسملاب لطبت : مهلوقو

 . ناكسإلاو مضلا قح يفو « اهقادص صقن اهغولب دعب اهيلع ىقبت ةيالولا

 . اهيلع ةنتفلا فوخل اذه : انلق

 . اهدحو رفاست ال اذهلو ‹« عضبلا يف ةرصاق اهنإ : اولاق

 مل نإو « اهاضرب ةغلابلا ةلقاعلا ةرحل ا ةآرملا حاكنلا دقع زاوج يأ : ش ( زاوجلا هجوو ) :م

 اهل اهتلباقب بجاولا لدبلا ناك ىتح : ش ( اهقح صلاخ يف تفرصت اهنأ ) :م يلو اهيلع دقعي

 : ش ( اذهلو ةزيم ةلقاع اهنوكل ) :م اهقح صلاخ فرصتلا لهأ نم ةأرملا يأ : ش ( هلهأ نم يهو):م

 لكو قافتالاب : ش (جاوزألا رايتخا اهلو ءلالا يف فرصتلا اهل ناك ) :م ةزيم ةلقاع اهنوك لجألو يأ

 . زئاج وهف هنأش اذه فرصت

 اذهلو «ءايلوألا قح هب قلعت قح يف لب « اهقح صلاخ يف تفرصت اهنأ ملسن ال :تلق نإف

 . ءفكب نكي ملاذإ زوجي ال

 همحر - ةفينح يبآ نع نسحلا ةياور ىلع امأو « هيلع دري الف ةياورلا رهاظ يف قرف ال :تلق

 اهيلع بترتي يتلا «ةيلصألا تاعوضوملا نم ناك ام اهقح صلاخب دارملا نأ :باوحلاف - هللا

 كلذ لكو « اهوحنو ىنكسلاو رهملاو ةوسكلاو ةقفنلا باجيإو اهعضب عفانم كيلمت نم حاكنلا

 .ءايلوألاب ءاملا قوحلل ضراعلاب ربتعي الف اهقح صلاح

 هلوقف باتكلا امأ .دساف هلكو : ةنسلاو باتكلا ةلباقم ىف يأرلاب لالقتسا اذه : ليق نإف

 وهو لضعلا نع يلولا ىهن « (۲۳۲ ةيآلا : ةرقبلا)  نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف # : ىلاعت

 . هدي یف عونمملا ناك اذإ منملا ققحتي امنإو « عنملا
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 . اهانركذ ىتلا ثيداحألا يهف : ةنسلا امأو

 : لوقنف : ثيداحألا نع مث « ةيآلا نع ًالوأ بيجنف

 هلوق نإو «مهنكمي مهنأ ىلع لدف « حاكنلا نع نهعنم نع مهاهن هنأل ؛ مازلإلا ةكرتشم ةيآلا
 ىتح # : ىلاعت هلوقو « ٠٠١( ةيآلا : ةرقبلا) € نهسفنأ يف نلعف اميف نهيلع حانج الف : یلاعت
 ةيآلا : ةرقبلا) 4 نهجاوزأ نحكني نأ# : ىلاعت هلوقو « ۲۳١( ةيآلا : ةرقبلا) # هريغ اجوز حكنت
 . امهضراعي « ۲

 : لوقنف « اًدحاو ادحاو ىتأيف ثيداحألا نع باوجحلا امأو

 : هوجو نم يلولا نذإ ريغ نم اهترشابمب اهحاكن

 . اهيلإ دقعلا فاضأ ىلاعت هللا نأ : لوألا

 . ناجوزلا ىضارت اذإ لضعلا نع ىلاعت هيهن نأ : يناثلا

 . ناجوزلا ىضارت اذإ لضعلا نأ :ثلاثلا

 رهاظ هلك كلذو «لاضعلا ةلآو ‹ قيضلا ىنعميو < عنملا ىنعمب كرتشي مسا لضعلا نأ :عبارلا

 ال ‹ جاوزألل باطخلا نأ ةيآلا يف رهظألاو « حاكنلا دقع يف ةلسارملاو جورخلا نم هعنم يف

 . ءايلوألل
 اوضارت اذإ نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو : ىلاعت هللا لاق

 : ىلاعت هلوقل نهيلع ةدعلا ليوطتو سبحلاب كلذو « (۲۴۲ ةيآلا : ةرقبلا) 4 فورعملاب مهنيب
 . ررض ةجاح ريغ نم نهتدع ءاضقنا برق اذإ نوعجاريف نوقلطي اوناكو 4 اودتعتل ارارضإ#

 :لاق ءءايلوأللال «جاوزألل باطخ هنآ راتخملا : بيطخلا نب نيدلا رخف مامإللا لاقو
 هنآل ۽ منتم يلولا قح يف هتوبث اضيأو « سابع نبا هاور « راتخملا ىلع عونم اهب يعفاشلا كسمتو

 . رثأ اهلضعب ىقبي الف لزع امهم
 نوکي الف ؛لوهجم هقيرط يف : لاق يزارلا نإف « راسي نب لقعم ثيدح نع باوجلا امأو

 ملف هنع هلأس جيرج نباو « يرهزلا ىلع هرادمف - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح امأو
 . هؤابع طقسف هركنأف ةياور يفو . هفرعي

 ؛ثيدحلااذه فلاخي ام - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع تبثي دق : يواحطلا لاقو

V٤ 



 مدق الو « ماشلاب بئاغ نمحرلا دبعو « ريبزلا نم رذنملا نب نمحرلا دبع تنب ةصفح تجوز اهنإف

 لاقف . رذنملا - اهنع ىلاعت هللا يضر-ةشئاع تملكف «هيلع باعي وأ هب عنصياذه لثمأ : لاق

 ةصفح ترمو « هتيضق اًرمأ درأ تنك ام : نمحرلا دبع لاقف « نمحرلا دبع ديب كلذ نإ : رذنملا

 نأ اندنع لاحتسا اميقتسم ازئاج اهجيوزت ةشئاع تأر املف : لاق « اًقالط كلذ نكي ملو « هدنع

 هيفو «ةصفح ةشئاع حاكنإ ركذ مث « روهشماذه : «ىلحملا» يف مزح نبا لاق :تلق نإف

 نع اهعوجر اذهب اًتيقي حصف : لاق «حاكنلا الإ ءاسنلا ىلإ تسيل : لاق مث « حكنأف الجر ترمأ

 . اذهب ةعامس نب دواد ىلإ بتك : لاق « لوألا لمعلا

 نبا باتك نإ ملاعلا يف دحأ لوقي لهو « هلوصأو هقفلاب هلهجأ ام : يجورسلا لاق :تلق

 اذه ىور نم فرعيالو ءهدنس ةحص فرعيال هنأ عم ‹ يرورضلا ملعلاو نيقيلا ديفي ةعامس

 ؟هباتكب كنظ امف « اتيقي ديفي ال ةهفاشملاب دحاولا ربخو « نيقيلا دانسإب

 . ةريثك قرطب يور دق ثيدحلا اذه :تلق نإف

 : ينطقرادلاو ينيدملا نب يلعو «دمحأ لاق « يواهرلا دوزم نب راسي نب ديز هقيرط يف :تلق

 دبع اهيفو ‹ثيدحلا كورتم : يدزألاو يئاسنلا لاقو « ءيشب سيل : ىيحي لاقو ‹فيعض وه

 : ىيحي لاق « يضاقلا جارد نب حون لاقو «ةفرع نب ماشه نع « يزارلا ركب وبأ ميكح نب هللا

 . ثیدحل اب يردي الو « ةقثب سیل

 وبأ هيفو «هثیدح بتکی الو «ءيشب سيل وهو :دمحأو يلعو ىيحي لاق : يئاسنلا لاقو

 ‹ثيدحلا بهاذ : يذمرتلا لاقو ءراطعلا ىفنحلا نالجع نب ءاطع هيفو « لوهجم وهو نيصحلا

 نب هللا دبع هيفو « ريثك مالك هيفو ةاطرأ نب جاجحلا هيفو « ملسم هفعض نسحلا كلام وبأ هيفو

 نوجتحيو « مهيلع ثيدحلا نوك دنع وهو « هنوفعضي مهنأ بجعلاو «لاحلا فورعم وهو ةعيهل

 . ءيشب سيل : لاقو « نيعم نبا هفعض ةعيبر نبا اهيفو ٠ مهل ثيدحلا نوك دنع هب

 «ةبعش هفعضف ةدرب يبأ نع « ينادمهلا قاحسإ وبأ هاورف يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح امأو

 . ةجح نوكي الف ؛ةدرب ىبأ نع لاق دقو « سلدم قاحسإ وبأو «يروثلا نايفسو

 نبا هفعضو «ثيدحلا ركنم : متاح وبأ لاق «ريهز نب تباث هيفف - امهنع یلاعت هللا يضر -رمع

 . رمع نبا ىلع فوقوم : دواد وبأ لاقو . نابح نباو «يدع

 هاور اغإو ةي يبنلا نع ثيدح هل سيل : يجورسلا لاق دقف نيصح نب نارمع ثيدح امأو
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 . دوعسم نبا نع

 .نافرعي ال «ملسم يبأ نب ملسمو «يكتعلا نسحلا نب ليمج هيفف ةريره يبأ ثيدح امأو

 هفعض «ةمصع وبأ مرم يبأ نب حون هيفف - هنع ىلاعت هللا يضر - لبج نب ذاعم ثيدح امأو
 . ينطقرادلاو نيعم نبا

 ناکو ‹يصمحلا دمحم وبأ ديلولا نب ةبلعت هيفف - هنع ىلاعت هللا يضر - رباج ثيدح امأو

 . مهب جتحي ال «نيكورتم نيلوهجم موق نع يوريو « ةقث ريغ ةبلعث رهسم وب : اولاقو « اًسلدم

 سيل «يلظنحلا مسا ةلا وبأ ةتابن نب غبصأ هيفف - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع ثيدح امأو

 يميمتلا حيبص نب رمع هيفو ثيدحلا كورتم : يئاسنلا لاقو نيعم نبا لاق « اًئيش يواسي الو ةقثب
 فعض دق ةلمجلا يفو « ثيدحلا عضي ناكو « ةي يبنلا ةبطخ تعضو يذلا انآ : لاق « ميعن وبأ

 . ثيداحألا هذه يراخبلا

 لوسر نع تبثت مل ثيداحأ ةثالث هيلإ بسنت : هيوهار نب قاحسإو « نيعم نب ىيحي لاقو
 . ال هللا

 هلیلقف هریثک رکس ام» :اهثلا . «ًاضوتیلف هرکذ سم نم »: اهیناثو « «يلوب الإ حاكن ال »: اهدحآ

 ال : نيعم نب ىیحي لاقو : يزوحجلا نب طبسلا نيدلا سمشو [ . . . ]نوع نبا امهنع هاور ٠« مارح

 بيرق نع هانركذ دقو « اهثيدح فلاخي ام يور دق : انلق « ةشئاع ثيدح الإ بابلا اذه يف حصي

 هيلإ بهذ ام ىلع ليلد ليواقألا هذه يف نكي مل املف : يواحطلا رفعج وبأ ظفاحلا لاقو

 اميف انرظن « روث ابأو « قاحسإو «دمحأو « اًكلامو يعفاشلا مهب دارأو « ىلوألا ةلاقملا لهأ

 : لاق انثدح دق سنوي نإف ؟ وه فيك « بابلا اذه يف مكحلا ىلع لدي اًتيش دجن له « اهاوس

 نع « معطم نب ريبج نب عفان نع « لضفلا نب هللا دبع نع « هثدح اًكلام نأ « بهو نبا انربخأ

 ركبلاو « اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا» : لاق ةي يبنلا نأ - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا

 اب هللا لوسر كلذ نيبف : لاق مث «قرط ثالث نم هجرخأو « اهتوكس اهنذإو اهسفن يف نذأتست

 . « اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا » : هلوقب ثيدحلا اذه

 ثيدح اذه : لاق مث « كلام نع ىيحي نب ىيحي نع « يذمرتلا اًضيأ هجرخأ ثيدحلا اذهو

 ‹ فورحلا رخآ يه يتلا ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب مألاو ٠ يئاسنلا هجرخأو . حيحص نسح

 بيثلا عم يلولل سيل» : ظفلب سابع نبا نع ريبج نب عفان نع ناسيك نب حلاص نع [۳۰۹۱] يئاسنلا هاور (۱)

 .«رمأ

 ۷٦



 : ليق . اهجوز اهنع ىفوتم وأ تناك ةقلطم ءاّبيث وأ تناك اركب اهل جوز ال يتلا«لصألا» يف وهو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنام ىلع «ةصاخ بيثلا انه اهب دارأو

 قافتا عم انه مبألا ىنعم يف فلتخا دقو « يواحطلل راثآلا يناعل يحرش يف تركذ دقو

 بهذو « اث وأ تناک اركب «ةريبك وأ تناك ةريغص اهل جوز ال ةأرما لك ىلع قلطي هنأ « ةغللا لهأ

 رثكأ هنأب :اولاقو ءاهجوز اهقراف ىتلا بيثلا انه اه اهب دارملا نأ ىلإ ءاملعلا ةفاكو « زاجحلا ءاملع

 ظفل اًنضيأ وهو < ًسفم بيثلا هيف تابثألا ةياوربو ‹قالط وأ توب اهجوز تقراف نمف ًالامعتسا

 لك ميألاب دارملا ناك ولو «« اهسفن يف رمأتست ركبلا » : هلباقيو ء«اهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا» : ملسم
 ركبلا نم ألا ليصفتل نكي مل نهسفنأب قحأ نهعيمج نأو « نهريغو راكبألا نم اهل جوز ال ام

 . ینعم

 تناك اركب ةأرما لك نإف « ةغللا يف هرهاظ ىلع قتلطي انه بألا نأ ىلإ رفزو نويفوكلا بهذو
 ‹ يبعشلا لوق وهو « زئاج اهسفن ىلع اهدقعو اهيلو نم اهسفنب قحأ يهف تغلب اذإ اًيث وأ

 . هلامجو همامت نم نكلو « دقعلا ةحص ناكرأ نم يلولا سيلو :اولاق « اًضيأ يرهزلاو

 ىفوتملاو ركبلاو بيثلا لوانتي ماع « اهسفنب قحأ ميألا» : مالسلا هيلع هلوق نأ كش ال :تلق

 . اعطق هلوانتي اميف مكحلل بجوم هنأو « ماعلا مومعب لمعلا بجيو « اهجوز اهنع

 . اهسفنب قحأ بألا رسفت اهسفنب قحأ بيثلا ةياور :تلق نإف

 ةدحاو لكب لمعي لب اهل ةرسفم ةياورلا كلت نوكت ىتح لامجإ اهيف تسيل ةياورلا هذه :تلق
 نيب ةافانم الو ‹ اهصوصحخ ىلع بيثلا ةياوربو « اهمومع ىلع بألا ةياورب لمعيف « نيتياورلا نم

 ىلع ميألا عمجيو « صاخل اب لمعلا ىلع ماعلاب لمعلا حجري ةفينح ابأ نأ ىلع « نيتياورلا
 . ىمايآلا

 ؛تبلقف «ميايأ اهلصأو « ءاسنلاو لاجرلا نم مهل جاوزأ ال نيذلا ىمايألا : يرهوجلا لاقو

 دقو « اًبيث وأ تناك اركب اًضيأ ميأ ةأرماو « جوزتي مل وأ لبق نم جوزت ناك ءاوس « مأ دحاولا نأل

 ال ثكماذإ اًتامز لجرلا مأتو ةأرملا تيأو ءاًمويأو ءءايإو «ةهأ ميت « اهجوز نم ةأرملا تمأ

 ‹ نذأتست رکبلاو : هلوق «ةيأ : ةأرملا يف ليق دقو ءءاسنلا يف لمعتسي ام رثكأ : ليقو « جوزتي

 . اهحاكن يف نذإلا اهنم بلطي يآ

 حاكنلا ةزاجإ يف سانلا ضعب هب جتحا دقو : ثيدحلا اذه ركذ نأ دعب يذمرتلا لاق :تلق نإف

 يبنلا نع «سابع نبا نع «هجو ريغ نم يور دق هنأل ؛ هب اوجتحا دق ام هيف سیلو «يلو ريب

 هلوق ىنعماغنإو . « يلوب الإ حاكن ال» : لاقف ءاي يبنلا دعب هب ىتفأ اذكهو « يلوب الإ حاكن ال » : ةي

¥ 



 . اهاضرب الإ اهجوزي ال يلولا نأل ؛ملعلا لهأ رثكأ دنع « اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا» :

 ىوتف ]نأل ؛ هلثم نم ردصيال مالكلا اذه نأل ؛ هلاحب قيلي ال [ هركذ ] يذلا اذه : تلق

 ملکتم سابع نبا ثیدحو «هتحص ىلع عمجملا حيحصلا ثيدحلا اذه يواست ىتم سابع [نبا

 . . . انرکذ دقو «هيف

 . ؟نيفنصملا نم هريغل ثيدحلاب نيبناجلا نم لالدتسالا فنصملا كرت مل :تلق نإف

 امهب لالدتسالا فنصملا كرت نيضراعتم ةنسلاو باتكلا ناك اذإو : لمكألا لاق :تلق

 . ىهتنا « لوقعملا يأ راصو « نيبناجلل

 هاور ام انباحصأ هب لدتسا امو «لمأتملا ىلع ىفخي ال ام ىلع ليلعلا ىفشي ام هيف سيل :تلق

 يلولل سيل » : لاق هنأ ايب يبنلا نع - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلا

 «هفنصما ىف ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هاور ام هنمو « “ اهسفن ىف اهوبأ اهرمأتسي رکبلاو «رمأ بيثلا نم

 . « تئش ام يحكناف كل حاكن ال» : ةي لاقف ‹ ةهراك يهو هتنبا جوز الجر نأ

 نأ تركذ دقو ةي يبنلا تتأ اركب ةيراج نأ سابع نبا نع «ةمركع ثيدح نم اًضيأ يورو

 . "لاسرإلاب هلعأو « تاقث هلاجر : ليق « ةي ىبنلا اهريخف ةهراك يهو اهجوز اهابأ

 . لسرم ةمركع نع رجاهملا نع باوصلا : ينطقرادلا لاقو « امهوبأ امهحكنآ بيثو

 هتنبا رذنملا ينب نم لجر حكنأ : لاق ةملس يبأ نع ينطقرادلا هاور ام هب ةجح لسا :تلق

 لضفلا نب هللا دبع نم هعمس امنإ عفان نم حلاص هعمسي مل :لاق مث ٠ ۳۸۹ ص «حاكنلا» يف ينطقرادلا هاور (1)

 لعل : يئاسنلا لاقو « هيف أطخأ ارمعم نأكو « حلاص نع ةملس نب ديعسو قاحسإ نبا كلذ ىلع قفتا «هنع

 اذهو ‹ لضفلا نب هللادبع نم هتعمس اإ : حلاص لاقو « لضفلا نب هللا دبع نم هعمس ناسيك نب حلاص

 .ةقث لضفلا نب هللا دبع نإف رضي ال فالتحخالا

 نع «بويأ نع ريرج انث نيسح نع « [۱۸۷۵] ةجام نباو « ]۳۰٦٦[ يئاسنلاو « ]۲۰۹٦[ دواد وبا هاور (۲)

 بويأ ىلع مزاح نب ريرج هيف ًأطخأ : ۱١١( /۷) ننسلا يف يقهيبلا لاف . اعوفرم . . . سابع نبا نع ةمركع

 . ًالسرم . . . يبنلا نع « ةمركع نع « بويأ نع ظوفحملاو ينايتخسلا
 امك وه اغإاطخ وه : لاقف نيسح ثيدح نع يبأ تلأس : «حاكنلا » ٤٠۷ ص «للعلا» يف متاح يبأ نبا لاقو

 مهولا : هل تلقف ‹ حيحصلا وهو « ًالسرم . . . ةمركع نع بويأ نع ةيلع نباو « ديز نب دامح تاقثلا ىور

 . هريغ نع مزاح نب ريرج نع هوري مل هنٳف ؛ نیسح نم نوکي نأ يغبني : لاقف ؟ نمم
 ال ةقث وهف نيسح امأ . ظفاحلا كلذب حرص امك هظفح نم ثدح اذإ ماهوأ هل ريرج نأل هجوأ يقهيبلا مالكو :تلق

 . ملعأ هللاو . هتایاور يف زمغم

۷۸ 



 ريغو ؤفكلا نيب قرف ال ةياورلا رهاظ يف مث ةحاقولا ىلإ بسنت اليك جيوزتلاب يلولا بلاطي اغنإو
 هنأ -هللا امهمحر- فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنعو « وفكلا ريغ ىف ضارتعالا ىلولل نكل « رفكلا

 ‹ عفدي ال عقاو نم مك هنأل ؤفكلا ريغ يف جيوزتلا زوجي ال

 عفر اذإ - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع ناك : لاق مكحلا نعو « '« نهنذإب الإ نهوحکنت ال » : لاق
 ال يعفاشلا معز امك ًالطاب عقو ناك ولف « هاضمأ اهب لخدف « يلو ريغب ةأرما جوزت لجر هيلإ

 . هاضمأ

 رمأ ملفاهقح صلاخ يف تفرصت اذإ لاقيامع باوج اذه : ش ( يلولا بلاط امنإو ) :م

 صلاخ يف يلولا نم فرصتلا بلط ىلإ اهل ةجاح يأو «هبلاط اذإ : ش ( جيوزتلاب ):م يلولا

 .اهقح

 ىلإ) :م ةأرملا : ش ( بسنت اليك ) :م جيوزتلاب لوهجملا ةغيصب يلولا بلاطي انإو : هلوقب باجأف
 ةحقلاو ةحاقولاو ةحقولا نيب حاقوو « حقو وهف ءايحلا ليلق راص اذإ لجرلا حقو نم : ش ( ةحاقولا

 اذه نأل «دقعلا رشابتل لاجرلا لفاحم ىلإ جورخلا نم يحتست اهنأل كلذو « هجولا حاقو ةأرماو

 .ةرشابملا ىلع ردقت ال اهنأل ةحاقو اهنم دعي

 نم وأ ءفك نم اهسفن تجوز اذإ : ش ( ؤفكلا ريغو ؤفكلا نيب قرف ال ةياورلا رهاظ يف مث ) :م

 يفو .« طيحملا» يف هلثمو « ءفك ريغ نم زوجي ال هنأ نسحلا نع يورو « اهحاكن زاج ءفك ريغ

 . فنصملا هركذ امك ةياورلا رهاظ يف زوجي : «ناخ يضاق»

 نإف ءدلت ملاذإاذه « هنع راعللاعفد : ش ( ءفكلا ريغ يف ضارتعالا قح يلولل نكل ) :م

 خيش حرش)» يفو .« ةصالحملا»و «ناخ يضاق» يف «اذك خسفلا يف يلولل قح الف تدلو

 . ةدالولا دعب خسفلا قح هل :«مالسإلا

 نسحلا ةياور يهو : ش ( ءفكلا ريغ يف جيوزتلا زوجي ال هنأ فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو ) :م

 يفو «نسحلا ةياور اننامز يف ىوتفلل راتخملا :« ةينقلاو »ناخ ىضاق» يواتف ىفو « انركذامك

 ىلإ برقأ اذه : طوسبملا يف ةمئألا سمش لاق « خئاشملا نم ريثك ذخأ هلوقبو يفاكلا ةياور

 هنأل ‹ اهعفد ىلع دحأ ردقي الو عقت ةيضق نم مك يأ : ش ( عفدي ال عقاو نم مك هنأل ) :م طايتحالا

 جيوزتلا باب دس طوحألا ناكف « لدعي ضاق لك الو « ىضاقلا ىلإ ةعفادملا سبحي ىلو لك سيل

 راهن نع« نابح نب ییحی نب دمحم نع ‹«نامثع نب ةعيبر ان« نوع نب رفعج نع « (۲۳۷ /۳) ينطقرادلا هاور (۱)

 . ماهوأ هل قودص نامثع نب ةعيبرو
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 ًافالخ حاكنلا ىلع ةغلابلا ركبلا رابجإ يلولل زوجي الو ءامهلوق ىلإ دمحم عوجر ىوريو
 اذهلو ةبرجتلا مدعل حاكنلا رمأب ةلهاج اهنأل اذهو ةريغصلاب رابتعالا هل -هللا همحر- يعفاشلل
 ءرابجإلا ةيالو اهيلع ريغلل نوكي الف ةبطاخم ةرح اهنأ انلو . اهرمأ ريغب اهقادص بألا ضبقي

 ةريغصلا ىلع ةيالولاو

 ءفك ريغ نماهسفن ثالثلا ةقلطملا ةأرملا تجوز ول : مالسإلا ردص خيشلا لاق . ءفك ريغ نم

 يفو . نسحلا ةياور نم راتخملا وهام ىلع لوألا جوزلا ىلع لحت ال اهقلط مث جوزلا اهب لخدو

 . هعوقو ةرثكل هظفح بجي ام اذه قئاقحلا

 دقعني ينعي فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلإ يأ : ش ( امهلوق ىلإ دمحم عوجر ىوريو ) :م

 اذكو «فسوي ىبأو ةفينح ىبأ بهذم وه امك « هتزاجإ ىلع فقوتي « يلو الب هدنع اًضيأ اهحاكن

 افك يلولا ةزاجإ ىلع فقوتي لوقي فسوي وبأ ناك «ناخ يضاق» يفو « ؛عئادبلا» يف اًضيأ هركذ
 زوجي: لاقو « عجر مث هريغ يف فقوتيو « ءفكلا يف زوجي : لاقو « عجر مث « ال وآ ناک

 . يضاقلا هربج :ي هنع يواحطلا ةياور يفو « امهيف

 نإف ءاهاضر ريغب اهجوزي ال هنأ ديري : ش ( حاكنلا ىلع ةغلابلا ركبلا رابجإ يلولل زوجي الو ) :م

 اهل اهيلو ناذئتسا دنع تتكس نإو «لطب هتدر نإف ءاندنع اهتزاجإ ىلع فوقوم حاكنلاف كلذ لعف

 يروثلاو « ةديبع يبأو يح نب نسحلاو سواطو يبعشلاو يعازوألا لوق وهو « اهنم نذإ وهف
 لاق هلوقبو : ش ( يعفاشلل اًقالخ ) :م رذنملا نبا هراتخاو ةيرهاظلاو ةياور يفو «دمحأو روث يبأو

 نأ : يرصبلا نسحلا دنعو «ىليل يبأ نباو « ةياور يف دمحأو «هنع نيتياورلا رهشأ يف كلام

 هريغ لايع يف تناك نإو « اهرمأتسي مل اهيبأ لايع يف ةأرملا تناك نإ : ميهاربإ نعو < اًضيأ تنبلا

 . اهناذئتسا فلسلا دنع بحتسي نكلو « اهرمأتسا

 نأل « ةريغصلا ىلع سايقلا يأ : ش ( ةريغصلاب رابتعالا ) :م يعفاشلا يأ : ش ( هل ) :م

 هلوقب اذه ىلإ راشأو « ةلاهجلا امهنيب عماجلاو ةغلابلا اذكف « اهرك جوزت أركب تناك اذإ ةريغصلا

 اهنأل : ش ( ةبرجتلا مدعل حاكنلا رمأب ةلهاج اهنأل ) :م ةريغصلاب رابتعالا بوجو يأ : ش (اذهو ):م

 :م ةنونجم اهغولبك اركب اهغولب ناكف « اهدسافمو حاكنلا حلاصم ىلع فقت الف لاجرلا سرامت مل

 امك : ش ( اھرمأ ریغب اھقادص بألا ضبقب ) :م حاکنلا رمأب ةلهاج اھنوک لجألو يأ : ش ( اذهلو )

 . ةريغصلا يف

 نارثؤم نافصو باطخلاو ةيرحلاف : ش ( ةبطاخم ةرح ) :م ةغلابلا ركبلا يأ : ش ( اهنأ انلو ) :م

 ةيالولاو) :م لاملا يف امك : ش ( رابجإلا ةيالو اهيلع ريغلل نوكي الف ) :م فرصتلاب دادرتسالا ةيالو يف

 سايق ةريغصلا ىلع سايقلا نأ هريدقت ةريغصلا ىلع يعفاشلا سايق نع باوج : ش ( ةريغصلا ىلع
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 يف فرصتلاكو « مالغلاك راصف اهيلع باطخلا هجوت ليلدب ‹ غولبلاب لمك دقو اهلقع روصقل
 اذإف : لاق ءاهيهن عم كلم ال اذهلو ء ةلالد اهاضرب قادصلا ضبق بألا كلم امنإو « لاملا

 نإف ‹ اهسفن يف رمأتست ركبلا»: مالسلا هيلع هلوقل « نذإ وهف تكحض وأ تتكسف يلولا اهنذأتسا

 درلا نع ال ةبغرلا راهظا نع يحتست اهنأل « ةحجار هيف ءاضرلا ةهج نألو « « تيضر دقف تتكس

 . ةهاركلاو طخسلا ليلد هنأل « تكب اذإ ام فالخب « توكسلا نم ءاضرلا ىلع لدأ كحضلاو

 دقو ) :مدوجوم سيل هيف نحن اميفو : ش ( اهلقع روصقل ) :م ةريغصلا ىلع ةيالولا نأل «قرافلاب

 يأ : ش ( مالغلاك ) :ماهيلع رابجإلا راصف يأ : ش ( راصف اهيلع باطخلا هجوت ليلدب غولبلاب لمك
 يأ «لاملا يف فرصتلاك راص يأ : ش ( لاما يف فرصتلاكو ) :م اًعلاب ناك اذإ مالغلا ىلع رابجإلاك

 اذهلو هلوق نع باوج : ش ( كلم اغنإو ) :م هيف فرصتلا بألل زوجي ال هنإف « ةغلابلا ركبلا لام

 توكسلاب ينعي : ش ( ةلالد اهاضرب قادصلا ضبق بألا ) :م كلي اغنإ هريرقت اهقادص بألا ضبقي

 كلذب اهزهجي ىتح ضبقي [ يذلا ] وه بألا نأو اهقادص ضبق نع يحتست ركبلا نأ رهاظلا نأل

 . ةيالو ال اًنذِإ كلذ ناكف ءاهجوز تيب ىلإ اهثعبيل هسفن لام عم

 (اهيهن عم ) :ماهقادص ضبق بألا يأ : ش ( كلي ال ) :م كلذ لجألو يأ : ش ( اذهلو ) :م
 ءانل الو ثيدحلاب يعفاشلل فنصملا لدتسي ملو حيرصلاب هلطبت ةلالدلا نأل كلذ نع اهيبأ :ش

 . بيرق نع اهانركذ دق بابلا اذه يف انباحصأ اهب لدتسا يتلا ثيداحألاو

 لبق اهنم نذإلا يلولا بلط اذإف يأ : ش ( يلولا اهنذأتسا اذإف ) :م يرودقلا يأ : ش ( لاق ) :م

 ال وأ درلا نم ءايحلااهعني اليك سانلا نم ألم يف ال ةيلاخ اهنذأتسي :« طوسبملا» يف لاق « حاكنلا

 اهتوكس يأ : ش ( نذإ وهف تكحض وأ تتكسف ) :م اهدرب سانلا دنع بألا ةمشحلا بهذي

 يف اذك يناولحلا هركذ ‹« بهذملا نم حيحصلا وهو اضر نوكي تمستبا اذإ اذكو «نذإ اهكحضو

 دقف تتكس نإف ءاهسفن يف رمأتست ركبلا » ) :م اب يبنلا لوقل يآ : ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م طيحلملا

 هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم ةتسلا ةمئألا ىورو « ظفللا اذهب بيرغ اذه : ش ( تيضر

 : اولاق « نذأتست ىتح ركبلا حكنت الو « رمأتست ىتح ميألا حنت ال ١ : لاق ءب يبنلا نأ - هنع ىلاعت

 . « تتکس نإ » : لاق ؟ اهنذإ فیکو ةَ هللا لوسر اي

 اهنأل):م درلا بناج ىلع حجري اضرلا بناج نأل يأ : ش ( ةحجار هيف ءاضرلا ةهج نألو ) :م

 (توكسلا نم اضرلا ىلع ) :م ةلالد رثكأ يأ : ش ( لدأ كحضلاو درلا نع ال ةبغرلا راهظإ نع يحتست
 :م تعمس اجب حرفلاو رورسلا ةمالع كحضلا نأل توكسلا نع عومسملاب اضرلا ىلع يأ : ش

 «هب ةربع الف «ردان رورسلا ىلع ءاكبلاو : ش ( ةهاركلاو طخسلا ليلد هنأل «تكب اذإ ام فالخب)

 “مکحلا ذفنی هدعب تیضر ول یتح «درب سیل نکلو
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 نإو «ًادر نكي مل توص الب تب اذإو « أضر نوكي ال تعمس اب ةئزهتسم لاک تکحض اذإ لیقو

 . اهجوزي مل تبأ

 نوكي يذلا كحضلاو : ش ( اًضر نوكيال تعمس ام ةئزهتسملاك تكحض اذإ : ليقو ) :م

 ادراب اهعمد ناكو تكب نإ :« يواحلا»و «ىنانيغرملا» يفو ‹«سانلا نيب فورعم ءازهتسالا قيرطب

 (اهجوزی مل تب نِإو ءار نکی مل توص الب تکب اذِإو ) :م اًتضر نوکی ال راح ناک نِإو « انضر نوکی
 اذإ امأو « ادر نوكي ليولاك توص اهئاكبل ناك اذإ : نيرخأتملا ضعب لاق «طوسبملا» يفو :ش
 . ىوتفلا هيلعو اهيوبأ ةقرافم ىلع نحت اهنأل « ادر نوكي ال توص ريغ نم عمدلا جرخ

 تناك نإ « اهنيع عومدب ذخأي «ناخ يضاق عماج» يفو « اضر ءاكبلا نأ فسوي يبأ نعو

 ناك نإ : ليقو . ادر نوكيف نزحلا نم يهف ةراح تناك نإو ءاضر نوكيف رورسلا نم يهف ةدراب
 برض وأ حايصلا عم نوكي نأ الإ اضر ءاكبلا : يعفاشلا لاقو . درف احلام ناك نإو « اضرف اًبذع
 . دخلا

 : لئاسم رشع ىف اًضر توكسلا لعج نم «سانجألا» باتك يف : ةدئاف

 . ىلولا راجتشا دنع توكسلا : ىلوألا

 امهدحأ لاق مث « ةثحلت وهو ةينالع عيبلا رهظي رسلا يف الاق ول ءةثحلملا عيب يف : ةيناثلا

 . اًحيحص عيبلا ناك اعيابت مث «رخآلا تكسف اًحيحص اعيب هلعج نأ ىلإ هب ذخ :رخآلل

 رضاح هالومو « تمسقف « توكسملا هرسأ امدعب ةمينغلا يف ملسم دبع عقو : ةثلاثلا

 . هيف هل نذإ وهف ٠ نمثلا دقن لبق تكاس وهو «عئابلا نذإ ريغب عيبملا يرتشملا ضبق : ةعبارلا

 . ةراجتلا يف هل نذإ وهف تكسف «يرتشيو عيبي ادبع ىأر : ةسماخلا

 . اهيف هقح لطبي عيبلاب ملعلا دعب عيفشلا توكس : ةسداسلا

 ‹ «هرصتخم) يف يواحطلا هاور « لبقي ال رح ان : لاق مث « تكاس وهو عيب هدبع : ةعباسلا

 تکسف اهیف لزان وهو «يراد یف هکرتأ ال وأ « راد اًتالف نکس ال هللاو : لاق : ةنماشلا

 . همزل تكسف« هب سانلا هأنهف « ادلو هتأرما تدلو : ةعساتلا

 . تتكسف ربخلا اهغلب : ةرشاعلا

 : ىرخأ ةعبرأ اهيلع يجورسلا دازو
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 ىتح ىضر نکی مل هنم یلوأ هریغ يلو وأ يلولا ريغ رمأتسا ينعي « يلولا ريغ اذه لعف نإو لاق
 وهف عقو ولو « ءاضرلا ىلع ةلالد عقي ملف همالك ىلإ تافتلالا ةلقل توكسلا اذه نأل « هب ملكتت

 ءايلوألا ريغ قح يف ةجاح الو « ةجاحلل هلثمب ءافتكالاو لمتحم

 . اًاسحتسا هكلم تكاس بهاولاو «سلجملا يف بوهوملا ضبق ول : ىلوألا
 . يرتشملا هكلم تكاس عئابلاو « دسافلا عيبلا يف عيبلا ضبق : ةيناثلا

 دعب هيفن حصي الو « همزل نيموي وأ اموي ىلوملا تكسف رخآ دلوب دلولا مأ تءاج ول : ةثلاثلا

 . كلذ

 . عيبلاب رقأ هنأك راصو « هعيب حص رظني تكاس وهو عيب اذإ بسنلا لوهجم : ةعبارلا

 : ىرخأ ةسمخ يكاكلا ركذ دقو

 . همزل تكسف دلولاب ىنه اذإ : ىلوألا

 . ليكوتلل ًالوبق كلذ ناك عابو ماق مث« تكسف « يدبع عب : هريل لاق : ةيناثلا

 . نمضي مل هيف ام لاس ىتح تکسف «رضاح وهو هريغ قز قش : ةثلاثلا

 . اهرايخ لطب ةعاس تتكسف « اركب تكبف «دجلاو بألا ريغ ةريغصلا جوز : ةعبارلا

 تكاس وهو اًنامز اهيف فرصتف يرتشملا اهضبقف اراقع وأ اًضرع هلام عيبي هريغ ىأر : ةسماخلا

 . «ءاهقفلا ةينم» يف هركذ « هاوعد تطقس

 :م لالدتسالا ينعي : ش (اذه لعف نإو ) :م «ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ : ش ( لاق ) :م

 يلولا ريغ اهرمأتسا ينعي ) :م هلوقب - اذه لعف نإف - هلوق رسفو « بناجألا نم يأ: ش (يلولا ريغ)

 بوجو عم خألا ناذئتساك : ش ( هنم ىلوأ) : م هريغ يلو اهرمأتسا ول يأ : ش ( هريغ يلو وأ

 :م ريغلا ىلإ عجري هنم يف ريمضلا يلو هلوقل ةفص فقو هلعج - هنم ىلوأ هريغ - : هلوق بألا

 ملف همالك ىلإ ) :م اهتافتلا ةلقل يأ : ش ( تافتلالا ةلقل توكسلا نأل « هب ملكنت ىتح ىضر نكي مل)

 . يعفاشلا لاق هبو : ش ( ءاضرلا ىلع ةلالد عقي

 نذإلا لمتحم يأ : ش ( لمتحم وهف ) :ماضرلا ىلع ًاليلد توكسلا يأ : ش ( عقو ولو ) :م

 « حاكنإللا ةجاح يأ : ش ( ةجاحلل ) :م لمتحملا توكسلا لثمن يأ: ش ( هلثمب ءافتكالاو ) :م درلاو

 دراذهو : ش ( ءايلوألا ريغ قح يف ةجاح الو ) :م هلوق ىنعم وهو يلولا ريغ قح يف كلذ دجوي الو

 . توكسلا يأ - عقو ولو - هلوقل

 اهنأل « اًضر نوكي يبنجألا رامئتسا دنع اهتوكس نأ يخركلا نع يكحو :“ طوسبملا» يفو

 بيرق اهرمأتسا اذإ اًتذِإ نوكي الو ‹حصأ لوألاو « يلولا نم يحتست امن رثكأ يبنجألا نم يحتست
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 ىلع جوزلا ةيمست رائمتسالا يف ربتعيو «هماقم مئاق هنأل يلولا لوسر رمأتسملا ناك اذإ ام فالخب

 ‹ هنع اهتبغر نم هيف اهتبغر رهظتل ةفرعملا هب عقت هجو

 لوسر رامئتسا نوكي ينعي : ش (يلولا لوسر رمأتسملا ناك اذإ ام فالخب ) :م بتاكم دبع وأ رفاك

 . يلولا رامئتساك يلولا

 : «عئادبلا» يفو ءيلولا ماقم يأ : ش ( هماقم مئاق ) :م يلولا لوسر نأل يأ : ش ( هنأل ) :م

 . دقعلا لبق برقألا يلولا وه جوزلا ناك اذإ

 يف ربتعيو ) :م يبنجألاو دعبألا يلولا فالخب هلوسر وأ هليكو وأ اهنذأتسي نأ : يناثلاو

 كتجوز : لاق ول ىتح ةفرعملا جوزلاب عقت يأ : ش ( ةفرعملا هب عقت هجو ىلع جوزلا ةيمست رامئتسالا

 : ليقو . روصتي ال لوهجملاب اضرلا نأل « اضر اهتوکس نکی مل يمع ٰينب ضعب وآ يناريج ضعب

 :اولاق « نوصحي مهو نالف نبا ركذ ولاذكو «مهدحأ نم اهجوز تتكسف ةعامج اهيلع دع ول

 امهدحأ ملعو اًرفاو رهملا نكي ملو افك نكي مل ول ىتح ًرفاو رهملاو ارفك جوزلا نوكي نأ طرشلاو

 دقعلا اذه يف هدنع دجلاو بألا نأل « ةفينح يبأ دنع دحلاو بألا قح يف الإ اضر اهتوكس نكي مل

 يضاق عماج» يف اذك « دقعلا اذه يف بناجألا ةلزنب دجلاو بألا نأل « اقلطم يلولا امهدنعو .
 .«طوسبملا)و« طحملا) و« ناخ

 ليكو رامئتساو لثملا رهم ريغ يفو : هلوق يف ءفكلا ريغ يف قطنلا طرتشي : يعفاشلا لاقو

 اهحاكن يف يهو نيترم تبثوف اذك رهجب نالف كركذي : بألا لاق ول : «ةينقلا» يفو ٠ بألاك بألا

 . زاج اهجوزف

 وهف تتكسف لجر نم كتجوز : هتنبل لاق لجر نع ريصن وبأ لئس : «يواحلا» يفو « ملعلا مدعل

 . لبقتسملاو يضاملا نيب قرفو ءاضر نكي مل تتكسف لجر نم كجوزأ :لاق .اهل رايخ الو ءاضر

 . ذخأن هبو «يواحلا» بحاص لاقو « نيلصفلا يف رايخلا اهل رافصلا مساقلا يبأ نعو

 ال وأ ىضرأ الاذكو «در وهف هدیرأ ال : كل تلق تنك :تلاق ول :«هقفلا عماوج)» يفو

 دعب تیضر ول یتح درب سیلف «جاوزألا ديرأ ال وأ «ينبجعي ال : تلاق ولو « ةهراك انأ وأ زيجأ

 ًالوصوم تيضر :تلاق مث ىضرأ ال :تلاق ولو در وهف اًنالف ديرأال : تلاق ولو حص كلذ

 : ش ( هنع اهتبغر نم ) :م ىمسملا جوزلا يف ةأرملا ةبغر رهظيل يأ : ش ( هيف اهتبغر رهظتل ) :م

 . ةبغرلا مدع ىلع لدي نع ةملكب لمعتسا اذإ بغر ظفلو « ىمسملا جوزلا نع يأ
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 ربخلا اهغلبف اهجوز ولو « هنودب حيحص حاكنلا نأل « حيحصلا وه رهملا ةيمست طرتشي الو

 ًايلوضف ناك نإ ربخملا مث فلتخي ال توكسلا يف ةلالدلا هجو نأل « انركذ ام ىلع وهف تتكسف

 طرتشي ال الوسر ناك ولو ‹امهل ًافالخ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةلادعلا وأ ددعلا هيف طرتشب

 لوبقلاب اهاضر نم دب الف بيثلا نذأتسا ولو . رئاظن هلو ءًاعامجا

 (حيحصلا وه ) : م رامئتسالا يف جوزلا ةيمست دنع ينعي : ش ( رهملا ةيمست طرتشي الو ) : م

 نم دب ال :اولاق ثيح نيرخأتملا ضعب لوق نع هب زرتحاو « حيحصلا وه رهملا ةيمست كرت يأ :ش
 ال هنآ حيحصلاو «ةرثكلاو ةلقلا يف رهملا فالتخاب فلتخت اهتبغر نأل « رامئتسالا يف رهملا ةيمست

 . (طوسبملا» يف اذك « طرتشي

 ىلع فقي ال بألا نأل ؛ جوزلا فالتخاب فلتخم رهاظلا نأل : «ناخ يضاق عماج» يفو

 نأل ) : م اهلثم قادص وهو « كلذ يف اهدارم ملعي قادصلا قح يف امأف « جوزلا قح يف اهدارم

 ادإ : «يفاكلا» يفو «جوزلا ركذ نودب حصي الو ءرهملا ركذ نودب يأ : ش ( هنودب حيحص حاكنلا

 قلطأ فنصملاو ءرهملا قوفي ضرعب الإ رهملا نم ضقني ال هنأل «طرتشي ال دج وأ بأ حوزملا ناك

 : ش (انركذ ام ىلع وهف تتکسف ربخلا اهغلبف ) : م ةأرملا ىلوملا جوز يأ : ش ( اهجوز ولو ) : م
 ال توكسلا يف ةلالدلا هجو نأل ) : م ءاكبلا نود توكسلاو « كحضلاب اضرلا لوصف نم يأ

 هلجأل توكسلا راص يذلا ىنعملا نأل «ربخلا غولب لاحو رامئتسالا لاح نم يآ: ش ( فلتخي

 . ءايحلا ببسب قطنلا نع زجعلا وهو « هدعب هلعجو دقعلا لبق اًضر

 يأ : ش ( امهل اًئالخ ةفينح يبأ دنع ةلادعلا وأ ددعلا هيف طرتشي اًيلوضف ناك نإ ربخملا نإ مث ) : م

 (الوسر ناك ولو ): م ةلادعلا الو ددعلا طرتشي ال فاك رابخإلا امهدنع نإف «دمحمو فسوي يبآل

 ماق هنأل : ش (اعامجإ ) : م ةلادعلاو ددعلا يأ : ش ( طرتشي ال ) : م :ًالوسر ربخملا ناك ولو يأ : ش

 رابخإ يفو « هيبحاصو ةفينح يبأ نيب عقو يذلا فالخلا اذهل يأ : ش ( رئاظن هلو ) : م يلولا ماقم

 توكسو ةكرشلا خسفب ملعلا عوقوو نوذأملا رجحو ليكولا لزع يهو لئاسملا نم رئاظن يلوضفلا

 نع ةلادعلاو ددعلا طرتشي لكلا ىفف «رابخإإلا دعب هعيبو ىناحلا دبعلا قاتعإو ‹بلطلا نع عيفشلا

 يف هركذ رجاهي مل يذلاو ملسملا ىلع عئارشلا بوجو يف فالخلا ركذ « امهل اًفالخ ةفينح يبأ

 . «ىفاكلا»

 «ةغلاب تناك اذإ ةعبرألا نيب عامجإب يأ : ش ( لوبقلاب اهاضر نم دب الف بيثلا نذأتسا ولو ) : م

 همحر - يعفاشلا دنعو ءاندنع اربج يلولا اهحكني لب ءاهاضر ىلإ جاتحي ال ةريغصلا بيثلا يفو

 ال: دمحأ دنعو « كلام نعاذه ىوريو « غلبت ىتح جوزت الف اهاضرب رابتعا ال - ىلاعت هللا

 نينس عست تغلب اذإ : لاق دمحأ نأ الإ كلام نع ةياور هذهو « ةريبكلاو ةريغصلا رابجإ زوجي
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 عنام الف ةسرامملاب ءايحلا لقو اهنم ابيع دعي ال قطنلا نألو «« رواشت بيثلا»: مالسلا هيلع هلوقل

 مكح يف يهف سينعت وأ ةحارج وأ ةضيح وأ ةبثوب اهتراكب تلاز اذإو . اهقح يف قطنلا نم

 ‹ ةروكابلا هنمو اهل بيصم لوأ اهبيصم نأل « ةقيقح ركب اهنأل راكبألا

 . هريغو حاكنلا يف اهنذإ حص

 اذهب بيرغ اذه : ش ( رواشت بيثلا ) : م : يب يبنلا لوقل يأ : ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) : م

 . ؟اهيلو نم

 - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع ریبج نب عفان ثیدح نم يئاسنلاو دواد وبا یورو

 . هيلو نم اهسفنب قحأ بيثلاو » : اًعوفرم

 . "رمأ بيثلا عم يلولل سيل » : ايب هللا لوسر لاق : لاق

 رامئتسالا دنع اهتوكسب ىفتكي الف : ش (ةسرامملاب ءايحلا لقو اهنم اًبيع دعي ال قطنلا نألو ) : م

 . ركبلا فالخب بيثلا قح يأ : ش ( اهقح يف قطنلا نم عنام الف ) : م

 ببس وأ : ش ( ةضيح وأ ): م قوف نم بوثولا يهو : ش ( ةبثوب اهتراكب تلاز اذإو ) : م
 ببسب وأ يأ : ش ( سينعت وأ ) : م ةرذعلا عضوم تباصأ : ش ( ةحارج وأ ): م ضيحلا دورو

 لاط اذإ ةيراجلا تسنع : ليقو « جوزتت ملف جيوزتلا تقو تزواج اذإ اًتسونع تسنع نم سينعت

 . راكبألا دادع نع تجرخ ىتح اهكاردإ دعب اهلهأ لزنم يف اهثكم

 ينعي تسنع لاقي ال : يعمصألا لاقو . اًسينعت ةيراجلا تسنع كلذك : ديز وبأ لاقو

 ليقث لمحتو ضيح ةدشب كلذكو « اهلهأ اهسنعو «لوهجلملا ةغيص ىلع تسنع نكلو « ديدشتلاب

 . اهتوكس اهنذإ نوك يف : ش (راكبألا مكح يف يهف ) : م دوع وأ عبصأبو

 ‹ حصألا يف يعفاشلا لاق هبو : ش ( اهل بيصم لوأ اهبيصم نأل « ةقيقح ركب اهنأل ) : م

 : يعفاشلا باحصأ نم ينج نبا لاقو « دومحلملا هلوق وهو « ةريره يبأ نباو دمحأو «كلامو

 .اهترذع لاوزل بیثلاک يه

 ءالوأ رامثلا نم كردت يتلا يهو «ةروكابلا ركبلا قاقتشا نمو يأ : ش ( ةروكابلا هنمو ) : م

 اهوحنو ةبثوب اهتراكب تلاز يتلا يأ هذهف « بيصم لوأ اهبيصم نوكي نم ركبلا : لمكآلا لاقو

 . ةروكابلا نم قتشت
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 . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع كلذك يهف انزب اهتراكب تلاز ولو « ةسرامم ا مدعل يحتست اهنألو

 « اًمكحوةقيقح بيث اهنأل اهتوكسب ىفتكي ال -هللا همحر- يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو

 سانلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو . بيوشتلاو ةباثملاو ةبوشملا هنمو . اهيلإ دئاع اهبيصم نأل

 اهحلاصم اهیلع لطعتت الیک اهتوکسب یفتکیف هنع عنتمتف قطنلاب اھنوبیعیف ًارکب اھوفرع

 : ش (ةركبلاو ) : م اًضيأ هلوقو (ةروكابلا هنمو) فنصملا لوق هيلع لدي « سكعلاب رمألا :تلق

 هذه نأ انهاه مالكلا قيقحتو ركبلا قاقتشا نم يأ « ةركبلا هنمو يأ «راهنلا لوأ يهو ءابلا مضب

 يلصألا ىنعملا نع ةيلاخ ريغ ةفلتخم ناعم ىلع ظافلأ اهنم يتأي ءارلاو فاكلاو ءابلا : يهو ةداملا

 اهدلو رسکلاب اهرکبو < دحاو اًنطب تدلو ىتلا ةأرلا وأ ءرذعلا ءرسكلاب ركبلا يهو ةيلوألا يهو

 ءاًضيأ حتفلاب اهيلع ىقسي ام رثبلا ةركبو ءاهنم يبصلا حتفلابو لبإلا نم رسكلاب ركبلا كلذكو <
 . طساق نب لئاو نب ركب وهو ةليبق وبأ اضيأ حتفلاب ركبو

 انزب اهتراكب تلاز يتلا يأ : ش ( انزب اهتراكب تلاز ولو « ةسرامملا مدعل يحتست اهنألو ) : م

 اهتسرام مدعل يأ ءاهوحنو ةبثوب اهتراكب تلاز يتلا مكح يف يه يآ : ش ( كلذك يهف):م

 یکحو < ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو : ش ( -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) : م راكبألا لاجرلاب

 . دقلا يف هب لاق يعفاشلا نأ قاحسإ وبأ

 دنع ينعي : ش ( اهتوكسب ىفتكي ال :- هللا مهمحر - يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو ) : م

 يتلا نأل يأ : ش ( اهنأل ) : م ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو « ةياور يف دمحأ لاق هبو ءناذئتسالا

 وهو « بيصم لوآب سيل اهبيصم نألف ةقيقح امإ : ش ( امكحو ةقيقح بيث ) : م انزب اهتراكب تلاز
 نود بيثلا يف ةيصولا يف لخدت اهنإف اًمكح امإو : ش ( اهيلإ دئاع اهبيصم نأل):م هلوق ىنعم

 اهنأل اهب يمس امنإو «باوثلا وهو ةبوثم لا بيثلا قاقتشا نمو يأ : ش ( ةبونملا هنمو ) : م راكبألا
 . اهيلإ عجري هلمع ءازج باوثلا نأل « ةبقاعلا يف اهيلإ عجر

 دعب ةرك هيلإ عجري يأ «هيلإ باثي يذلا عضوملا وهو ةباشملا هنمو يأ : ش ( ةباخم لاو ) : م

 لاق « ٠١١( ةيآلا : ةرقبلا) 4 اًنمأو سانلل ةباشم تيبلا انلعج ذإو » : ىلاعت هلوق هنمو «ىرخأ

 نوعجري يأ هيلإ نوبوشي مث «هنع نوفرصني رامعلاو «جاحللاعجرمو اداعم : يرشخمزلا
 . مالعإلا دعب دوعلا وهو « ىرخأ دعب ةرم ءاعدلا وهو « بيوثتلا هنمو يأ : ش (بيوثتلاو):م

 ضعب يفو : ش ( قطنلا نم اهنوبيعيف اركب اهوفرع سانلا نأ - هللا همحر -ةفينح يبألو ) : م
 ىفتكيف ) : م قطنلا نع يأ : ش ( هنع عنتمقتف ) : م يحتستف « قطنلاب بيعتلا نم اهنوبيعيف خسنلا

 «يواتفلا »يف ركذ « هيف ةياور الف انزلا ىلع تهركأ نإو : ش ( اهحلاصم اهيلع لطعتت اليك اهتوكسب

 ۰ . اهؤايح هب مدعني ال : «يشاوحلا يفو . «ينانيغرملا»و

 نكي ملف ةشحافلا روهظ نم ءايحلااذهو «دومحم وهو ةعيبطلا مرك ءايح ركبلا ءايح : ليق نإف
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 انزلا امآ . اهماكحأ هب قلع ثيح هرهظأ عرشلا نأل « دساف حاكن وأ ةهبشب تئطو اذإ ام فالخب

 حاكنلا كغلب جوزلا لاق اذإو « اهتوكسب يفتكي ال اهلاح رهتشا ول ىتح هرتس ىلإ بدن دقف

 لصأ توكسلا نأل « هلوق لوقلا -هللا همحر- رفز لاقو . اهلوق لوقلاف تددر تلاقو تتكسف

 ‹ ةدملا ىضم دعب درلا ىعدا اذإ رايخلا هل طورشملاك راصف ضراع درلاو

 نم ءايحلاو ءاهيلع ىلاعت هللا رتسيل اهسفن ىلع رتست اهنأل « دومحم اًضيأ ءايحلا اذه : انلق

 اهقطن نوكي عضوم يف اهقطن طقس الو « اًضيأ ةديقعلا نسحو ةعيبطلا مرك نم ةيصعملا روهظ

 .‹طوسبملا» يف اذك « ىلوأ دوجولا شحف ىلع لاجرلا يف اهتبغر ىلع ًاليلد

 ريدأف «هنم ربتعملا وهام رذعتو هدض رذعتل ءايحلا ةقيقح ىلع مكحلا ةرادإ نكي ال : ليقو

 ءًالقعو اعرش اهنع يلولا ضعب [. . . .]اهتقيقح داري نأ رذعتو « ةراكبلا وهو هتنظم ىلع

 . عيشيو رهظي نأ ىلإ توكسلاب ىفتكيف اهؤاقب لصألاو ةقلخلا لصأو « ةرهاظلا ةراكبلاب يفتكاف

 عرشلا نأل ) : م عامجإلاب بيث ريصت ثيح : ش ( دساف حاكن وأ ةهبشب تئطو اذإ ام فالخب ) : م

 توبثو رهملاو ةدعلا بوجو يهو : ش ( اهماكحأ ) : م ءطولا كلذب يأ : ش ( هب قلع ثيح هرهظأ

 باصأ نم » : ةا لاق ثيح : ش (هرتس ىلإ ) : م عرشلا يأ : ش ( بدن دقف انزلا امأ ) : م بسلا

 ذإ دحلا اهيلع ميقأ نأب : ش ( اهلاح رهتشا ول ىتح ) : م « ىلاعت هللا هرتسيل رتسيلف تاروذاقلا هذه نم

 . (اهتوكسب ىفتكي ال ): م ةداعانزلا راص

 ركبلاب ركبلا » : هل لاق . اعرش ركب اهنأل « اًضيأ انه اه اهتوكسب ىفتكي نأ يبني : ليق نإف

 . ثيدحلا "* ... ماع بيرغتو ةئام دلج

 حاكن وأ ةهبشب ةءوطوملا يف دوجوم اذه نإف «فيعض وهو خياشم لا ضعب لوق وه : انلق

 . ءايحلا ةفص ءاقب ربتعملا نأ ملعف عامجإلاب اهتوكسب ىفتكي الو «دساف

 ةأرملا لوق يآ : ش ( اهلوق لوقلاف تددر :تلاقو تتكسف حاكنلا كغلب : جوزلا لاق اذإو ) : م

 نأل : ش ( ضراع درلاو لصأ توكسلا نأل ): م جوزلا لوق يأ : ش ( هلوق لوقلا رفز لاقو):م

 لوق لوقلاو ءاضراع يعدت ةأرملاو ٠ ءيش لك يف لصألا وه مدعلاو مالكلا مدع توكسلا

 يضم دعب درلا ىعدا اذإ رايخلا هل طورشملاك ) : ماذه يف مكحلا يأ : ش (راصف ): م لصألاب كسمتلا

 اذكو «عامجإلاب توكسلاب دقعلا موزل يعدي نم لوق لوقلا لب « هلوق ربتعيال هنإف : ش (ةدملا

 لوق لوقلاف « تكس : لوقي يرتشملاو « عيبلا دعب اهتبلط : لوقي عيفشلاف ‹ عيفشلاو يرتشملا

 . لصألاب هکسمتل يرتشملل

 . تماصلا نب ةدابع نع « انزلا دح باب » ملسم هاور : حيحص (۱)
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 ىعدا اذإ عدوملاك ةركنم تناكف هعفدت ةأرملاو « عضبلا كلو دقعلا موزل يعدي هنإ : لوقن نحنو

 ىلع ةنيبلا جوزلا ماقآ نإو « ةدملا يضمب رهظ دق موزللا نأل . رايخلا ةلأسم فالخب « ةعيدولا در

 يب دنع اهيلع نيم الف ةنيب هل مقب مل نإو « ةجحلاب هاوعد ررق هنأل حاكنلا تبث اهتوكس

 هللا ءاش نإ ىوعدلا يف كيتأتسو « ةتسلا ءايشألا يف فالحتسالا ةلأسم يهو -هللا همحر-ةفينح

 . یلاعت

 تناكف هعفدت ةآرملاو عضبلا كلمنو دقعلا موزل يعدي ) : م جوزلا يأ : ش ( هنأ لوقن نحنو ) : م

 اذهو ‹«تركنأو دقعلا لصأ ىعدا ول امك اهل لوقلاف « ىنعم لصألاب ةكسمتم تناكو : ش (ةركنم

 ىلإ يأ : ش (ةعيدولا در ىعدا اذإ ) : م لادلا حتفب : ش (عدوملاك ): م روصلل ال يناعملل ةربعلا نأل

 راكنإلا ربتعت امنإ اذه نم لصاحلاو « ىنعملا ثيح نم نامضلا ركني هنأل عدوملا لوق لوقلاف اهكلام

 «رفز لوق نع باوج : ش ( رايخلا ةلأسم فالخب ): م يروصلا راكنإلا ربتعي رفزو « يونعلا

 رهظ دق عيبلا موزل يأ : ش ( ةاملا يضمب رهظ دق موزللا نأل ): م هلوق نم هلاق ام هجوو هسایقو

 تتكس لب : جوزلا لاقو «تددرفاذك تقو اذك موي ربخلا ينغلب : تلاق ولو « رايخلا ةدم يضمب

 مل تخسفو رايخلاب تملعو سمأ تكردأ : تلاق ول : ينانيغرملا يفو . جوزلا لوق لوقلاف

 فيك : دمحم ليق «حص تخسفو نآلا تملع : تلاق نإو « اهرايخ لطبو ةجحب الإ قدصت

 : تلاق ولو ءدانسإلا يف قدصت ال اهنإف «هجولا اذه ىلع الإ حصيال : لاق «بذک وهو حصي

 . ةنيبلاب الإ قدصت ال تملع نيح تخسن

 ىضرأ ال ينغلب نيح تلق تنك : ةنس دعب تلاقف اهيلو اهجوز ركب : يواتفلا ةدمع ىفو

 عمست ال تملع نيح وأ تكردأ نيح يسفن ترتخا : تلاقف ةريغص تناك نإو ءاهلوق لوقلاف

 . لوألا فالخب اهيلع تباثلا دقعلا لاطبإ ديرت اهنأل

 هاوعد ررق ) : م جوزلا نأل يأ : ش (هنأل حاكنلا تبث اهتوكس ىلع ةنيبلا جوزلا ماقأ نإف ) : م

 . (ةجحلاب

 . يفنلا ىلع ةداهش هنأل لبقي ال نأ يغبني :تلق نإف : ش

 ‹ همزاول نم ملكتلا مدعو ةفش ىلإ ةفش مض نع ةرابع هنأل يدوجو رمأ توكسلا :تلق

 . يدوجو رمآ ىلع ةنيبلا نوكتف

 امهدنعو : ش ( -هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبأ دنع اهيلع نيمي الف ةنيب مقي مل نإو ) : م

 يهو : ش (ةنسلا ءايشألا يف فالحتسالا ةلأسم يهو ):م فلحتست دمحأو كلامو يعفاشلاو

 هذه نايب يأ ( كيتأتسو ) : م ءالولاو قرلاو داليتسالاو ءاليإلا يف ءيفلاو ةعجرلاو حاكنلا

 . ( ىلاعت هللا ءاش نإ ) : م ىوعدلا باتك يف يأ ( ىوعدلا يف ): م ةتسلا ءايشألا
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 ةبصعلا وه يلولاو ًابيث ڈ وأ ةريغصلا تناك اركب يلولا اهجوز اذإ ة ةريغصلاو ريغصلا حأكن زوجيو

 ةريغصلا بيثلا ىفو دجلاو بألا ريغ يف يعفاشلاو « بألا ريغ يف انفلاخي -هللا همحر- كلامو

 . ًاضيأ

 نبا لاقو : ش (اًيث وأ ةريغصلا تناك اركب يلولا اهجوز اذإ ةريغصلاو ريغصلا حاكن زوجيو ) : م

 4 حاكنلا اوغلب اذإ ىتح :  ىلاعت هلوقل ءاغلبي ىتح دحأ امهجوزي ال : مصألا ركب وبأو ء ةمربش
 . (١ةيألا : ءاسنلا)

 دوصقم نأل ؛ حاكنلا ىلإ امهل ةجاح الو «ىنعم اذهل نكي مل غولبلا لبق امهجيوزت زاج ولف

 هنأل « حاكنلا ىلإ امهل لسانت الو « لسنلا اعرشو « امهلة ةوهش الو « ةوهشلا ءاضق اًعبط حاكنلا
 دعب دحأل ةيالو الو« غولبلا دعب هماكحأ اهمزليو « رمعلل دقعي دقعلااذهو « حاكنلا دوصقم

 . هماكحأ اهمزلي ىتح غولبلا

 ةدع ىلاعت هللا نيب « (٤ةيآلا : قالطلا) (نضحي مل يئاللاو # : ىلاعت هلوق ةماعللو
 اذِإ ىتح # : ىلاعت هلوقب دارملاو ةريغصلا حاكن ررقي كلذف « حاكنلا ًاعرش ةدعلا ببسو «ةريغصلا
 ؛ رتاوتلا ىلإ بيرقو روهشم -اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع ثيدحو « مالتحالا 4 حاكنلا اوغلب

 عست هدنع تناکو « نینس عست تنب يهو اهب ینبو «نینس تس تنب يهو اهجوزت 5 هناف
 . نیس

 « بيرق نع يتأيس امك «ثرإلا يف تابصعلا بيترت ىلع : ش ( ةبصعلا وه يلولاو ) : م
 ةفينح يبأ دنع دحلا مث ءالع نإو دجلا مث «بألا مث «لفس نإو هنبا مث «نبالا ءايلوألا برقأف
 .مأو بأل وأ بأل ناك ءاوس «خألا نم ىلوأ

 دجلل حاكنلا :؛طوسبملا» يفو ثاريملا يف امك ةيالولا خألاو دجلا نم دحاو لكل امهدنعو
 . ةياورلا رهاظ وهو لكلا دنع

 هدنع يلولا ينعي :ش ( بألا ريغ يف ) : م ربخلاو ادتبملا نم ةلمج :ش ( انفلاخي كلامو) : م
 .زوجي ال بألا مدع دنع دجل ا اهجوز ولف « هريغ قحألا سيل بألا

 ال دجلاو بألا امهيلو دنع ينعي : ش ( دحلاو بألا ريغ يف - هنع هللا يضر < يمفاشلاو ) : م

 تنبلا جوزو معلا وأ خألااهجوز ول ىتح ءاهيلع ةيالو الف بيث وأ اركب ةريغصلا تناك اذإ ريغ
 . حاكنلا دقعني ال اهرك دجلاو بألا ةريغصلا

 نإف «ةريغصلا بيثلا جيوزت يف ًضيأ انفلاخ يعفاشلا يأ : ش (اًضيأ ةريغصلا بيثلا يفو ) : م

 زوجي ال :(ىلحملا» يفو « دوادو دمحأ لاق هبو « اهرك اهجيوزت يف دجلاو بلل ةيالو ال هدنع
 دوادو« يروثلاو « ةداتقو «سوواط دنع هغولب لبق ريغصلا ركذلا جيوزت هريخل الو «بآلل
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 بألا ةيالو نأ الإ ةوهشلا مادعنال ةجاح الو ةجاحلا رابتعاب ةرحلا ىلع ةيالولا نأ كلام لوق هجو

 نأل سايقلل قفاوم وه لب ال انلق . هب قحلي الف هانعم يف سيل دحج لاو سايقلا فالخب اصن تتبث
 انتبئأف نامز لك يف ءوفكلا قفتب الو ةداع نيئفاكتملا نيب الإ رفوتت الو حلاصملا نمضتي حاكنلا

 متي ال رظنلا نأ -هللا همحر- يعفاشلا لوق هجو . ءفكلل ًازارحإ ريغصلا ةلاح يف ةيالولا

 عم لاملا يف فرصتلا كلي ال اذهلو « هتبارق دعبو هتقفش روصقل دحل او بألا ريغ ىلإ ضيوفتلاب
 . ىلوأ ةبتر ىلعأ هنأو سفنلا يف فرصتلا كلمي ال نألف « ةبتر ىندأ هنأ

 « اغلبي ىتح ةريغصلاو ريغصلا جيوزت دحأل زوجي ال : يتبلا نامثعو ةمربش نبا لاقو . يرهاظلا

 دبع نب رمعو «يرصبلا نسحلا تابصعلا نم دجلاو بألا ريغل ةريغصلاو ريغصلا جيوزت زاجأو

 نبا كلذ ركذ ءاغلب اذإ مهدنع رايخلا امهلو « يعازوألاو « ءاطعو -ةياور يف- سوواطو «زيزعلا
 . «فارشألا» يف رذنملا نب ركب وبأو « هفنصم» يف ةبيش يبأ

 ( ةجاح الو ) : م يفانم لا مايق عم : ش ( ةجاحلا رابتعاب ةرحلا ىلع ةيالولا نأ :كلام لوق هجو ) : م

 نإف : ش (سايقلا فالخب اصن تتبث بألا ةيالو نأ الإ ةوهشلا مادعنال ) : م ةريغصلاو ريغصلل: ش

 تنب يهو ةي يبنلا نم - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع جوز - هنع ىلاعت هللا يضر- ركب ابآ
O, | 

 . ںیس انس

 هتقفش روصقل : ش ( هانعم يف سيل دجلاو ) : م هريغ هيلع ساقي الف كلذ ةي يبنلا نع حصو

 ىلع ةيالولاك هيلع بألل ةيالولا تناكو بألا ءزج دلولا نأل < ةلالد: ش ( هب قحلب الف ) : م

 . هانعم يف نوكي الف «تصقن دق ةقفشلاو دحل اب تفعض دق ةيئزجلاو «هسفن

 نكسلاو لسانتلا نم : ش ( حلاصملا نمضتي حاكنلا نأل «سايقلل قفاوم وه لب ال : انلق ) : م

 نيذللا نينئالا نيب يأ : ش (ةداع نيئفاكتملا نيب الإ حلاصملا رفوتت الو ): م ةوهشلا ءاضقو جاودزالاو

 . رخآلل ءفك امهنم لک

 يف ةيالولا انتبئأف ) : م هدوج ريغو ءفكلا ةلاد : ش ( ن ءز لک يف گلا قفتي الو ) : م

 رظتنا ول هنأل ؛ ظفحلاو زارحإلا لجأل يأ : ش ( ءفكلل ازارحإ ): م يلولل : ش ( ريغصلا ةلاح

 ةلاح يف ةيالولا هلف هريغ وأ ناك اًبأ زارحإلا هنم ىتأتي نم لكو « ءفكلا كلذ توفي اهغولب

 . رغصلا

 بألا ريغ ىلإ ضيوفتلاب متي ال ): م رغصلا لاح يف : ش ( رظنلا نأ يعفاشلا لوق هجو ) : م

 كلم ال نألف ةبتر ىندأ هنأ عم« لاملا يف فرصتلا كلم ال اذهلو« هتبارق دعبو« هتقفش روصقل دحل او

 . )۱ /۹) حتفلا [ ٥۹٩ ] ٥ باب «حاکنلا» يف يراخبلا هاور : حيحص (1)
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 ةيالو بلس ىف هانرهظأ روصقلا نم هيف امو دجلاو بألا ىف امك رظنلا ىلإ ةيعاد ةبارقلا نأ انلو
 ء ةمزلم الإ ةيال ولا ديفت الف « للخلا كرادت نكمي الف رركتب هنأل لاملا يف فرصتلا فالخب مازلإلا

 يأرلا ثودحل ببس ةبايثلا نأ ةيناثلا ةلأسملا يف هلوق هجو . مازلإلا ةيالو تبثت روصقلا عمو

 الو ةقفشلا روفوو ةجاحلا ققحت نم انركذ ام انلو «ًاريسيت اهيلع مكحلا انردآف ةسرامملا دوجول

 مدقت اميف انمالك ديؤي يذلا مث رغصلا ىلع مكحلا راديف ةوهشلا نودب يأرلا ثدحت ةسرامن

 . ديكوتلا مال هيلع تلخد يذلا نأل «ربخ - ىلوأ - :هلوقو ةيلاح ةلمج - ىلعأ هنأو : هلوق :ش

 امك) : م بيرق لك يف دوجوم وهو «رظنلاب ةيالولاو : ش ( رظنلا ىلإ ةيعاد ةبارقلا نأ انلو ) : م
 توافتي هنأ بابلا يف ام ةياغ ءةبارقلا نم الإ أشني مل امهيف رظنلا نإف : ش ( دحج او بألا يف

 بألا ريغ يف يذلاو يأ : ش ( روصقلا نم هيفامو): م .اهدعبو ةبارقلا برقلاروصقو ءًالامك
 معلاو « خألا ةيالو نكي مل ينعي: ش ( مازلإلا ةيالو بلس يف هانرهظأ ) : م رظنلا روصق نم دحل او

 ام ىلع رمألا دجوو اغلب اذإف ءغولبلا رايخ امهل انلعج ىتح . غولبلا ىلإ ةفقوتم تناك لب « ةمزلم

 . حاكنلا اخسف رظنلاو ةقفشلا روصقل ًاللخ اعقوأ هنأ دجو نإو « حاكنلا ىلع ايضم يغبني

 يلوأ ديب : ش ( رركتي ): م لاملا يف فرصتلا يأ : ش ( هنأل لاملا يف فرصتلا فالخب ) : م

 نكمي الف ): م رمع دعب هنأل ؛ حاكنلا فالخب «رخآ نم يرتشملا عيبي مث «يلولا عيبي نأب «يديألا

 . غولبلا تقو ىلإ هلك كلذ فيقوت نكي ال هنأل : ش ( للخلا كرادت

 ( مازلإلا ةيالو تبشت ال روصقلا عمو ) : م لاملا يف ينعي: ش (ةمزلم الإ ةيالولا ديفت الف ) : م

 اذكه « قيفوتلاب كرادتلا ناكف « اًبلاغ راركت ريغ نم ناتباث امهنإف نيحكانتملا فالخب :ش

 . فالخب

 بيثلا يف هلوق وهو : ش ( :ةيناشلا ةلأسملا يف ): م :يعفاشلا لوق يأ : ش ( هلوق هجو ) : م

 هثودحل ببس ةبايثلاو « .اءاب رمأ يأرلا نأ : ش ( يأرلا ثودحل ببس ةبايثلا نأ ) : م اضيأ ةريغصلا

 (اًريسيت ) : م ةبايثلا ىلع بأ : ش (. لع مكحل ا أةردأف ) : م هماق ماقف : ش ( ةسرامملا دوجول ) :م

 . ريسيتلا لجأل يأ :ش

 روفوو):م ةجاحلا وه ةيرظنلا ةيالولا ىضتقم نأ ينعي : ش ( ةجاحلا ققحت نم انركذ ام انلو ) : م

 :ش ( يأرلا ثدحت ) : م ريغصلل : ش ( ةسرامم الو ): م دجلاو بألا يف ةدوجوم يهو : ش ( ةقفشلا

 نودب لحت ال يأرلا ثدحت يتلا ةسرامملا ينعي : ش ( ةوهشلا نودب ) : م . ثادحإللا نم ءاتلا مضب

 راديف ): م ةريغصلل ةوهش الو « ةوهشب ةرشابم نع ثدحي امنإ عامجلا ةذلب يآرلا نأل  ةوهشلا

 . ةيالولا تبثت رغصلا تبث املكف «فرصتلا نع زجعلل ببس هنأل :ش ( رغصلا ىلع مكحلا

 حاكن زوجيو : هلوق يف يلولا قالطإ نم ينعي : ش ( مدقت اميف انمالك ديؤي يذلا مث ) : م
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 حاكنلا ةيالو يف تابصعلا يف بيترتلاو لصف ريغ نم تابصعلا ىلإ حاكنلا مالسلا هيلع هلوق

 ثرإلا يف بيترتلاك

 حاكنلا ) : م : اب يبنلا لوق يأ : ش ( مالسلا هيلع هلوق) : م يلولا امهجوز اذإ ةريغصلاو ريغصلا

 هجرخي ملو« يزوجلا نب طبسو «يسخرسلا ةمئألا سمش ثيدحلا اذه ركذ : ش (تابصعلا ىلإ

 . ةغلابلا تح يف هب لمعلا ىلع اوقفتا ةعبرألا ةمئألا نأ عم « تبثي الو « ةعامحجلا نم دحأ

 ىلإ حاكنإلا» : اعوفرمو افوقوم - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع يور : يجورسلا لاقو
 ‹ ةبصعو ةبصع نيب ينعي : ش ( لصف ريغ نم ) : م تابصعلا ىلإ حاكنلا :ىوريو « « تابصعلا

 . هقالطإب لمعيف

 عيمجل ةريغصلاو ريغصلا جيوزت زوجي : دمحأ نع «قيقحتلا» يف جرفلا وب لاقو

 بألا ريغ يف انبهذمو « هنع ةياور يف اغلب اذإ رايخلا امهل تبثيو «نيمس اناك نإو «تابصعلا
 يبأو « ةلدابعلاو «دوعسم نب هللا دبعو « بلاط يبأ نب يلعو « باطخلا نب رمع لوق دجلاو

 تناكو ةملس يبأ نب ةزمح تنب ةمامأ ةي هللا لوسر جوزو - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةريره

 ةوبنلاب ال ةبوصعلاب اهجوز اغإو « « تغلب اذإ رايخلا اهل» : لاقو اهمع نبال يبنلاو « ةريغص

 : نيهج وب

 مل ةوبنلاب اهجيوزت ناك ولو « يلو اهل ناك نمم ةريبك الو ةريغص جوزي مل يب هنأ : امهدحأ

 . يلو هيلع مدقتي

 مظعأ ةوبنلاو يلولاو « دجلاو بألا ريغاهجوز ول امك « رايخلا اهل تبثأ هنأ : يناثلا هجولاو
 ناک هنآ لمتحی اهمع ناک نإو -هنع یلاعت هللا یضر- سابعلاو ‹ اهيف روصق الو ؛ كلذ نم

 . هريغو يزوجلا نب طبس هركذ « هيلإ رمألا لعجو « الب هللا لوسر عم اًبدأتم وأ « ااغ
 ‹نبالا ءايلوألا برقأف :٠ ش (ثرإلا يف بيترتلاك حاكنلا ةيالو يف تابصعلا يف بيترتلاو) : م

 ةيالولا :«يباجيبسألا»و «ةريخذلا» يفو . الع نإو دحجلا مث بألا مث «لفس نإو هنبا مث

 ىلعامهدالوأل مث «بأل مث « مآو بأل خأل [ مث ] « الع نإو بألا بأ دحل ا مث بأل

 مث «برقألاف برقألا ماحرألا يوذ مث «ىشنألاو ركذلا هيف يوتسي «ةقاتعلا ىلومل مث «بيترتلا

 ماحرألا يوذل سيل : دمحم دنعو « ثاريملا يف ركذ امك « ةفينح يبأ لوق يف ةالاوملا ىلوم

 . يضاقلا هبصن نمو يضاقلا مث «حاكنإ

 مث « ةيبسنلا تابصعلا دعب ةقاتعلا ىلوم مث « ءاوس بأل خألاو « مأو بأل خألا : رفز دنعو

 رشكأ يف فسوي يبأو « اًتاسحتسا ةفينح يبأ دنع برقألاف برقألا ماحرألا ووذ مث « هتبصع

 مث « ناطلسلا مث < ةالاوملا ىلوم مث ‹ حصأ لوألاو ٠ دمحم عم يخركلا ركذو « تاياورلا

 . يضاقلا هبصن نمو يضاقلا
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 الف . ةريغصلاو ريغصلا ينعي . دجلا وأ بألا امهجوز نإف : لاق . برقألاب بوجحم دعبألاو

 هارشاب اذإ امك امهترشابمب دقعلا مزليف ةقفشلا ارفاو يأرلا الماك امهنأل امهغولب دعب امهل رايخ

 ماقأ ءاش نإ غلب اذإ رايخلا امهنم دحاو لكلف دحجلاو بألا ريغ امهجوز نإو غولبلا دعب امهاضرب
 فسوي وبأ لاقو . -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو « خسف ءاش نإو « حاكنلا ىلع

 ‹ ةصقان خألا ةبارق نأ امهلو « دحلاو بألاب ًارابتعا امهل رايخ ال -هللا همحر-

 لفس نإو هنبا مث« فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع بألا ىلع مدقم نبالا : «ناخ يضاق» يفو

 ثاريملاك دمحمو فسوي يبأ دنع ناكرتشيو دجلا عم خألا نأ : يخركلا ركذو « دجلا مث بألا مث

 . امهدنع

 ‹ حصألا وهو ةياورلا رهاظ وهو :«طوسبملا» يفو ءلكلا دنع دجلل حاكنلا نأ حصألاو

 ءلكلا دنع حاكنلاب ىلوأ دجلا نأ يدنع حصألا : «هحرش» يف يناولحلا ةمئألا سمش لاقو

 «طيحملا» يفو « خألا فالخب بألاك دجلا يف غولبلا رايخ تبثياذهلو « بألا ةقفشك دجلا ةقفشو

 . ءاوسامه :(فلتخملا»و

 بألا امهجوز نإف :لاق ) : م مدقت اميف رهاظ وهو مهنم : ش ( برقألاب بوجحم دعبألاو ) : م
 يف كلامو « يعفاشلا لاق هب : ش ( امهغولب دعب امهل رايخ الف -ةريغصلاو ريغصلا ينعي -دجلا وأ
 امهجيوزت نوكلي ال ءايلوألا نم دحجلاو بألا ريغو « ةياور يف دمحأو ةريغصلا قح يف «بألا
 نالماك امهلصأو : ش (ةقفشلا ارفاو يأرلا الماك ) : م دجلاو بألا نأل : ش ( امهنأل ) : م مهدنع

 : ش (هارشاب اذإ امك امهترشابمب دقعلا مزليف ) : م ةفاضإلل امهنم نونلا تطقسف ةقفشلا نارفاو يأرلا

 . امهغولب دعب يأ : ش ( غولبلا دعب امهاضرب ) : م دقعلا يأ

 رايخلا امهنم دحاو لكلف دجلاو بألا ريغ ) : م ةريغصلاو ريغصلا يأ : ش ( امهجوز نإو ) : م

 . حاكنلا يأ : ش ( خسف ءاش نإو « حاكنلا ىلع ماقأ ءاش نإ « غلب اذإ

 ( دمحمو ةفينح يبأ دنع ) : م غولبلا دعب اريخم امهنم دحاو لك نوك يأ : ش (اذهو ) : م

 . - مهنع هللا يضر- ةريره يبأو رمع نبا لوق وهو « ًالوأ فسوي يبأ لوق وهو :ش

 ةورع لوق وهو : ش ( دجلاو بألاب ارابتعا امهل رايخ ال : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو ) : م
 هيف تبثي الف <« ةبارقلاب ةقحتسم ةيال وب دقع هنأل ؛ دجلاو بألاب فسوي وبأ هربتعا امغإو «ريبزلا نبا

 ةنايص رظنلا عضوم ريغ يف عرشت مل ةيالولاو « ةيالولا قاقحتسال لماك ببس ةبارقلا ذإو «رايخلا

 نأ امك «ةغلاب تناك ول اهسفن دقع ماقم يلولا دقع ماق رظنلا حص اذإو « زرضلا ىلإ ءاضفإلا نع

 . بألا دقعك هدقع نوكيف « بألا ماقم موقي يصولا

 جيوزتلا نأ ينعي: ش ( ةصقان خألا ةبارق نأ ): م دمحمو ةفينح يبأل يأ : ش ( امهلو ) : م
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 كاردألا رايخب نكمم كرادتلاو « ىسع دصاقملا ىلإ للخلا قرطتيف« ةقفشلا روصقب رعشي ناصقنلاو

 يآرلا روصقل ةياورلا نم حيحصلا وهو يضاقلاو مألا لوانتي دحلاو بألا ريغ يف باوجلا قالطإو
 رخآلا ىف ةقفشلا ناصقنو امهدحأ ىف

 هلاقاذك « اهرمأ تكلم اذإ < دصاقملا يف للخلا كرادتل رايخلا امهلف «ةقفشلا رصاق نم ردص

 . یکاکلا

 هنإف -ةصقان خألا ةبارق- : هلوق ىنعم سيل هنأل ؛ ريرقتلا اذه دعاسي ال بيكرتلا نكلو

 (ةقفشلا روصقب رعشي ناصقنلاو ) : م :لاق فيك ىرت الأ « ةقفشلا ىلإ ال ةبارقلا ىلإ ناصقنلا بسن

 . ةرصاق مألا ةَقفش نأب رعشي ةبارقلا يف ناصقنلا يأ : ش

 يذلا وه عيرفتلااذهف « نبالاو بألا ةبارق ىلإ ةبسنلاب خألا ةبارق ناصقن ىنعم نوكي ذئنيحف

 - ةعيرشلا جات لاق : ش ( دصاقملا ىلإ للخلا قرطتيف ) : م كلذك ناك اذإف ‹ ةقفشلا لوصحب رعشي

 :-هللا همحر

 ةفاطل[و] هنسحو قلخلا ءوس نم حاكنلا يف رخأ دصاقم رهملاو ةءافكلا ءارو ام نأ ينعي

 هنأل « خألا نيع اغنإو : لاق « اهريسعتو ةقفنلا عيسوتو « اهمؤلو ةبحصلا مركو اهظيلغو ةريشعلا

 قيرطلاب هريغ يف تبث هتبرق عم هيف مكحلا تبث املف « ءايلوألا رئاس نم دجلاو بألا دعب برقأ
 . ىلوألا

 « كاردإلا رايخب لصحي كرادتلا امهيأر يأ : ش ( كاردإلا رايخب نكمم كرادتلاو ىسع ) : م

 ىنعب انه اه هب قيلي يذلاو « ىسع ىنعمل حارشلا نم دحأ ضرعتي ملو « غولبلا رايخب يأ

 . يجرتلا

 ريغ يف يوردقلا باتك باوج قالطإ يأ: ش ( دجلاو بألا ريغ يف باوجملا قالطإو ) : م
 وأ ريغصلا جوز اذإ يضاقلا وأ مألا نأ ىلع لدي -رايخلاامهنم دحاو لكلو : هلوقب دجلاو بألا

 -باوجلا قالطإو- هلوق اكردأ اذإ يضاقلاو مألا حاكن يف رايخلا امهنم دحاو لكل ناك ةريغصلا

 . غولبلا دنع رايخلا تابثإ يف ينعي : ش (يضاقلاو مألا لوانتي ) : م : هلوق وه هربخو ًادتبم

 ةفينح يبأ نع يزورملا حيبص نب دلاخ ىور امع زرتحا : ش ( ةياورلا نم حيحصلا وهو ) : م

 لام لا يف تبثت ةمات ةيالو يضاقلل نأل ؛ يضاقلا وأ مألااهتجوز اذإ ةميتيلل رايخلا تبثي ال هنأ

 تناكف ‹ بألا ةقفش قوف مألا ةقفشو بألا ةيالوك يضاقلا ةيالو نوكتف « اعيمج سفنلاو

 . راتخملا وهو ةياورلا رهاظ هجو بألاك

 يف ةقفشلا ناصقنو ) : م مألا وهو : ش (امهدحأ يف يأرلا روصقل ) : م : هلوقب هيلإ راشأو

 يف رايخلا تبث اذإف « معلاو خألا ةيالو نع ةرخأتمامهتيالو نأل ؛ يضاقلا وهو: ش (رخآلا
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 يفخ ررض عفدل انهه خسفلا نأل قتعلا رايخ فالخب ءاضقلاو غولبلا هيف طرتشيو : لاق. ريختيف
 « ءاضقلا ىلإ رقتفيف رخآلا قح يف امازلإ لعجف « ىنألاو ركذلا لمشي اذهلو ءللخلا نكمت وهو
 ء ةدايزلل اعفد ربتعاف ىثنألاب صتخي اذهلو ء اهيلع كلما ةدايز وهو يلج ررض عفدل قتعلا رايخو

 ءاضقلا ىلإ رقتفي ال عفدلاو

 . ىلوأ مألاو يضاقلا جيوزت ىفف اهجيوزت

 تناك نإو مألاو ‹ ةرفاولا ةقفشلاو لماكلا يأرلا ىلع ىنتبت ةمزالملا ةيالولا نأل اذهو

 هتقفشف ةلماك هتيالو تناك نإو ىضاقلاو « لالا ىف تبثت ال ثيح ةرصاق اهتيالوف ةرفاو اهتقفش

 دنع رايخلا اهل نوكي ةميتي يأ : ش ( ريختيف ) : م نيدلا قحب نوكت اإ هتقفش نأل ؛ ةرصاق
 .غولبلا

 يأ : ش ( ءاضقلاو ): م غولبلا رايخب حاكنلا خسف يف يأ: ش ( غولبلا هيف طرتشيو : لاق) : م

 ( انهه خسفلا نأل ) : م ءاضقلا هيف طرتشي ال ثيح : ش ( قتعلا رايخ فالخب ) : م يضاقلا مكح

 . غولبلا رايخ يف يأ :ش

 يأ : ش (اذهلو):م جوزلا ةقفش روصقل : ش ( للخلا نكمت وهو يفخ ررض عفدل) : م

 ةيراجلا قح يف وه امك « ةقفشلا روصق نأل : ش ( ىلئألاو ركذلا لمتشي ): م للخلا نكمت لجألو

 اذإ اميف ةلأسملا ضرف نأل ؛ هيلع علطي ال اًيفخ ررضلا ناك اذإو ٠ مالغلا قح يف كلذك « نكع

 قح يف اًمازلإ لعجف ) : م ءاضقلا ىلإ جاتحيف جوزلا هركني ابرف « اَمات رهملاو ارفك جوزلا ناك

 . مكحلا يف يأ : ش ( ءاضقلا ىلإ رقتفيف ) : م تباث مكحب ىضر هنوكل : ش (رخآلا

 ناك اهقتع لبق جوزلا نإف : ش ( اهيلع كلملا ةدايز وهو« يلج ررض عفدل قتعلا رايخو ) : م

 هيف داحتالل سيل « يلج رمأ وهو قتعلاب كلذ لازأ مث « نيءرق يف اهتعجارب كليو نيتقيلطت كلي
 . مازلإلا ىلإ جاتحي ىتح لاحب

 قتعلا دعب نأل ؛ كم ريغ حاكنلا لصأ ءاقب عم كلذو « اهسفن نع كلذ عفرت نأ اهل نكل

 نم اهل ام نمض يف كلملا لصأ عفرت نأ اهل ناكف « لاحم مزاللا نودب موزلملا دوجوو « اهمزلتسي

 . قتعلاب اهلك يهو « ةدايزلا عفر

 نأل ‹ روكذلا نود : ش ( ىشنألاب صتخي ) : م اهيلع كلملا ةدايز نوكلو يأ : ش ( اذهلو ) : م

 : ش ( ةدايزلل اعفد ): م يلجلا ررضلا يأ : ش ( ربتعاف ): م دبعلا نود ةمألا يف روصتي كلملا ةدايز

 . ةدايزلا هذه يف ةتباث نكت مل ىلوملا ةيالو نأل

 ال عفدلاو) : م توبثلا نع مكحلل اعفد اهنم رايتخالا ناكف « اهقح يف نآلا دقعلا نأك راصو

 نع ررضلا عفد ةيالو دحاو لكل ذإ ؛ عفادلا هب لمعتسي رمأ عفدلا نأل : ش ( ءاضقلا ىلإ رقتفي
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 اهلف حاكنلاب ملعت مل نإو « ىضر وهف تتكسف حاكنلاب تملع دقو ةريغصلا تغلب اذإ امهدنع مث

 هب الإ درلاب فرصتلا نم نكمتت ال اهنأل حاكنلا لصأب ملعلا طرش تكستف ملعت ىتح رايخلا

 عرشلا ماكحأ ةفرعمل غرفتت اهنأل « رايخلاب ملعلا طرتشي ملو لهجملاب ترذعف هب درفني يلولاو

 لهجلاب ترذعف « اهتفرعمل غرفتت ال ةمألا نأل ةقتعملا فالخب « لهجلاب رذعت ملف ملعلا راد رادلاو

 رایخلا توبثب

 . مكح الب حصي هنإف ‹ ضبقلا لبق بيعلاب درلاک «هسفن

 يفو « ةدايزلل عبتتسا جوزلا قح نم اتباث ناك ام لطبي ةدايزلا نم اهيلع ام اهعفد : ليق نإف

 . لوصألا ضقنو لوقعملا سكع وهو « اعوبتم عباتلا لعج كلذ

 . يضرملا ررضلا مازلإ باب نم وه امنإو ءاعوبتم عباتلا لعجي سيل اذه نأب : بيجأو

 ررضلاو هب لصحي يذلاو « ررضلا مزتلا قتعلا رايخب اهل اًلاع ةمألا جوزت نيح جوزلا نإف

 اهرايتخا موزلب قتعلا دنع كلذ نم اهيلع ديزي اب ضرت مل اهنإف « ةمألا فالخب راض ريغ يضرملا

 فسوي يبأ بهذم نأل «ركذلاب امهصحخ « دمحمو ةفنيح يبأ دنع يآ : ش ( امهدنع مث ) : م

 «ةريغصلا تغلب اذإ) : م دحجلاو بألا ريغ جوزملا ناك نإو « غولبلا رايخ ىري هنأل ؛ انه اه دريال

 . رايخلا اهل نوكي الف : ش ( اضر وهف تتکسف « حاکنلاب تملع دقو

 : ش (اهنأل ؛حاكنلا لصأب ملعلا طرش « تکستف ملعت ىتح رايخلا اهلف حاكنلاب ملعت مل نإو ) : م

 حاكنلا لصأب ملعلاب يأ : ش ( هب الإ درلاب فرصتلا نم نكمتت ال ): م تغلب يتلا ةريغصلا يأ

 كلذك رمألا ناك اذإف « حاكنلاب يأ : ش ( هب درفني : م يلولا نأ لاحلاو يأ : ش ( يلولاو):م

 . لوهجملا ةغيص ىلع : ش ( لهجل اب ترذعف):م

 ( رادلاو عرشلا ماكحأ ةفرعمل غرفتت اهنأل ): م ةرحلا قح يف : ش ( رايخلاب ملعلا طرتشي ملو ) : م

 ( ةقتعملا فالخب ) : م « راخلاب: ش ( لهجلاب رذعت ملف ملعلا راد ) : م رادلا نأ لاحلاو يأ : ش

 كلذك ناك اذإف « عرشلا ماكحأ ةفرعمل يأ : ش ( اهفرعمل غرفتت ال ةمألا نأل) : م رذعت ثيح:ش

 رايخ نيب قرفلا اهب عقي «رومأ هذه فنصملا هركذ ام لصاحو : ش ( رايخلا توبثب لهجلاب ترذعف):م

 . رومأ ةسمخ يهو قتعلاو غولبلا

 غولبلا رايخ نأل ؛ قتعلا رايخ نود ءاضقلا ىلإ جاتحم ةقرفلا يف غولبلا رايخ نأ : لوألا

 ادبع جوزلا ناك اذإ « قتعلا رايخو « ةبهلا يف عوجرلاك ءاضقلاب دكأتي نأ دب الف « هيف فلتخم

 . اذه رم دقو « ءاضقلا ىلإ جاتحي الف هيلع عمجم

 اذه رم دقو « طقف ةيراجلل تبثي قتعلا رايخو « ةيراجلاو مالغلل تبثي غولبلا رايخ نأ : يناثلا
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 هنأ ملعي ام هنم ءيجي وأ تيضر لقي مل ام مالغلا رايخ لطبيالو توكسلاب لطبي ركبلا رايخ مث
 ‹ حاكنلا ءادتبا ةلاحب ةلاحلا هذهل ًارابتعا غولبلا لبق جوزلا اهب لخد اذإ ةيراجلا كلذكو . يضر

 هنأل مالغلاو بيثلا قح يف مايقلاب لطبي الو سلجملا رخآ ىلإ دتمب ال ركبلا قح يف غولبلا رايخو

 جوزلا تابثإب تبث ام

e 

 . اًضيأ

 ةملاع تناك ءاوس اهرايخ لطب تتكسف حاكنلاب تملع دقو تغلب اذإ ةريغصلا نأ : ثلاثلا

 . اًضيأ اذه رم دقو « نكت مل وأ رايخلا اهل نأب

 ركذلل لماشلا غولبلا رايخ ىلع عيرفت : ش ( توكسلاب لطب ركبلا رايخ مث):م :هلوقو
 يف ترمؤتسا تكردأو ةريغص تناك امل اهنأل توكسلاب لطبي ركبلا رايخ نأ هنايب « ىثنألاو

 «تكردأف رايخلا اهل ناك اذإ كلذكف« اضر اهتوكس ناك دقعلا ءادتبا دنع تتكسف «حاكنلا

 : ش ( تیضر :لقی مل ام مالغلا رایخ لطب الو) : م اهرایخ لطبیف « اضر اهتوکس ناک تتکسو

 ام- : هلوق ىلع اًمطع مزجلاب هنم ءيجي وأ« یضم دقو « هتلالد وأ : ش ( هنم ءيجي وأ ) : م احیرص

 اهيلإ رهملا لاسرإ لثم : ش ( ىضر هنأ هنم ملعيام ): م مالغلا نم يأ - هنم - :هلوق - لقي مل

 . كلذ وحنو هلبقتف

 لبق جوزلا اهب لخد اذإ ): م بيثلا ةيراجلا رايخ لطبي ال اذكو يأ : ش ( ةيراجلا كلذكو ) : م

 ام عومجمب قلعتم اذه : ش ( حاكنلا ءادتبا ةلاحب ةلاحلا هذهل اًرابتعا ) : م غلبت نأ لبق يأ : ش ( غولبلا

 نأ رم دقو ۰ غولبلا لبق اهب لخد يتلا ةيراجلا رايخو مالخلا رايخو ءركبلا رايخ وهو « ركذ

 « هنعاضر اهتوكس ناك دقعلا ءادتبا دنع تتكسف حاكنلل ترمؤتساو تكردأ اذإ ركبلا ةريغصلا

 هذهب « اًرابتعا اهرايخ لطبيف « اضر اهتوكس ناك تتکسو تکردأف رایخلا اهل ناک اذإ كلذكف

 دنعارمؤتسا اذإ بيثلاو ةيراجلاو مالغلا امأو . حاكنلا ءادتبا ةلاح يهو « ىلوألا ةلاحب ةلاحل ا

 رايخ دنع كلذكف < هتلالد وأ « ءاضرلا نم دب ال لب < اضر امهتوكس نكي مل حاكنلا ءادتبا

 . ىلوألا ةلاحلاب ةلاحلا هذهب ارابتعا كلذ نم دب ال « لاحب اضر امهنم توكسلا نكي مل غولبلا

 نيب قرفلا يف عبارلا رمألا نايب وهو « رخآ عيرفت : ش ( ركبلا قح يف غولبلا رايخو ) : م
 ينعي : ش ( سلجملا رخآ ىلإ دتمب ال ): م ركبلا قح يف غولبلا رايخ نأ هنايبو « قتعلاو غولبلا رايخ
 وأ «تتكسف حاكنلا ربخ اهغلب ناك دقو « سلجلملا يف مدلا تأر نأب ةغلاب اهتروريص سلجم

 الو ) : م اعيمج نيهجولا يف توكسلا درججب اهرايخ لطبي «تتكسف حاكنلاب ربخلا غولب سلجم

 ام هنأل ؛ سلجملا رخآ ىلإ دتيب لب : ش ( مالغلاو بيثلا قح يف مايقلاب ) : م رايخلا يأ : ش ( لطب

 . ةصاخ بيثلا قح يف نالطبلا ليلد تبث

 تابثإب تبثي مل امو : ش ( جوزلا تابثإب تبث ام ): م : م اهغولب رایخ نأل يآ : ش ( هنأل ) : م
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 تبث هنأل قتعلا رايخ فالخب ىضر ركبلا توكس نأ ريغ اضرلاب لطبي اغنإف للخلا مهول لب

 تسيل غولبلا رايخب ةقرفلا مث « ةريخملا رايخ يف امك سلجللا هيف ربتعيف قاتعألا وهو ىلوملا تابثاب

 ‹ ةريخملا فالخب « انيب امل قتعلا رايخب اذكو « اهيلإ قالط الو « ىثنألا نم حصت اهنأل ٠ قالطب
 اذكو « رخآلا هثررو غولبلا لبق امهدحأ تام نإف . قالطلل كلام وهو اهكلم يذلا وه جوزلا نأل

 ‹ تىملاب ىهتنا هب تباث كلملاو حيحص دقعلا لصأ نأل « قيرفتلا لبق غولبلا دعب تام اذإ

 سلجملا ىلع رصقلا وه ضيوفتلا نهل «سلجللا ءارو ام ىلإ دتمب لب ٠ تبثملا ىلع رصتقي ال جوزلا

 مدعب تبثي غولبلا رايخ هريرقت « مالغلاو ركبلا لمشي ليلد بارضأ اذه : ش ( للخلا مهوتل لب ) : م
 ءاضرلاب لطبي اغإف) : م ةيفانم دوجول ؛ اضرلاب لطبي اضرلا مدعب تبثامر « للخلا مهوتلاضرلا

 دتميف « توكسلا درجمب هرايخ لطبيف « مالغلا توكس نود : ش ( اًضر ركبلا توكس نأ ريغ

 . سلجلملا ءارو ام ىلإ هرايخ دتييو «هرايح

 صاخلا رمألا نايب وهو « غولبلا رايخ نيبو هنيب قرفلا نايب اذه : ش ( قتعلا رايخ فالخب ) : م

 تبث ال قتعي ممل ول هنأل : ش ( قاتعإلا وهو يلوملا تابثإب تبث هنأل ) : م ةفلاخم قتعلا رايخ نأ هنايب

 سلجملا ىلع رصتقيف هريغ تابثإب تبث رايخ لك نأل : ش ( سلحللا هيف ربتعيف ): م رايخلا اهل

 (قالطب تسيل غولبلا رايخب ةقرفلا مث ): م سلجملا ىلع هيف رصتقي هنإف : ش ( ةريخملا رايخ يف امك):م

 .هدعب وأ لوخدلا لبق ناك ءاوس ينعي : ش

 ‹ ىثنألا ىلإ يأ : ش ( اهبلإ قالط الو ): م رايخ الو : ش ( ىثنألا نم حصت اهنأل ) : م

 . نيعضوم يف رهظت هتدئافو

 . بجول اًقالط ناك ولو « ىمسملا فصن بجي مل لوخدلا لبق تناك اذإ ةقرفلا نأ :امهدحأ

 . تاقيلطت ثالث جوزلا كلم ةقرفلا دعب احكانت ول امهنأ : يناثلاو

 هنأ : ش ( انيب ال ) : م قالطب سيل قتعلا رايخب ةقرفلا اذك يأ : ش ( قتعلا رايخب اذكو ) : م

 ( اهكلم يذلا وه جوزلا نأل ) : م و رييختلاب ةقرفلا نإف : ش ( ةريخملا فالخب ) : م ىشنألا نم حصي

 كلام جوزلا نأ لاحلاو يأ : ش ( قالطلل كلام وهو ) : م اهيلإ رييختلاب قالطلا ةأرملا كلم يأ : ش

 . قالطلاب

 هثرو ): م غولبلا لبق نيجوزلا دحأ تام نإف يأ : ش ( غولبلا لبق امهدحأ تام نإو ) : م

 ( قيرفتلا لبق غولبلا دعب تام اذإ): م رخآلا هثروو : ش (اذكو ) : م رخآلا جوزلا يأ : ش (رخآلا

 لصأب يأ : ش ( هب تباث كلملاو « حيحص دقعلا لصأ نأل ) : م امهنيب يضاقلا قيرفت لبق يأ :ش

 . ناثراوتيف : ش ( توم اب ىهتنا ) : م دقعلا
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 لطبيف فوقوم ةمث حاكنلا نأل « ةزاجإلا لبق نيجوزلا دحأ تام اذإ يلوضفلا ةرشابم فالخب

 ىلع مهل ةيالو ال هنأل نونجم الو ريغص الو دبعل ةيالو الو لاق . هب ررقتيف ذفان انه اهو « توم اب

 ءالؤه ىلإ ضيوفتلا يف رظن الو ةيرظن ةيالو هذه نألو « مهريغ ىلع تبت ال نأ ىلوأف مهسفنأ

 4 ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو» ىلاعت هلوقل ملسم ىلع رفاكل ةيالو الو
 ‹ ناثراوتي الو هيلع هتداهش لبقت ال اذهلو . (١٤٠ةيآلا :ءاسنلا)

 هيف دقعلا نإف « امهنذإ ريغب ةأرملاو لجرلا نيب دقع نأب : ش ( يلوضفلا ةرشابم فالخب ) : م

 رخآلل امهدحأ يف ثرإ الف : ش ( ةزاجإلا لبق نيجوزلا دحأ تام اذإ ): م ةزاجإلا ىلع فوقوم

 ررقتيف ذفان ): م حاكنلل ةريخملا يف ينعي : ش ( انه اهو توملاب لطبيف ‹ فوقوم ةمث حاكنلا نأل ) : م

 . توملاب يأ : ش ( هب

 مهل ةيالو ال هنأل ‹ نونجم الو ريغص الو دبعل ةيالو الو ): م : يرودقلا يأ : ش ( لاق) : م

 نمف « ةرصاقلا ةيالولا عرف ةيدعتملا ةيالولا نأل : ش ( مهريغ ىلع تبثت ال نأ ىلوأف  مهسفنأ ىلع

 . هريغ ىلع ةيالو هل نوكي ال نأ ىلوأف هسفن ىلع هل ةيالوال
 «ريغصلاو « دبعلا ينعي : ش ( ءالؤه ىلإ ضيوفتلا يف رظن الو « ةيرظن ةيالو هذه نألو ) : م

 ‹« جوزتو جوز رشع نبا ريغصلا ناك نإ :دمحأ لاق «ينغملا» يفو . عامجإلاب اذهو « نونجملاو

 «ملقلا عفر» ثيدح ةعامجللو .« رشعل اهيلع مهوبرضاو ١ : لع هلوقب قلعتو ذوذش وهو

 . قلختلاو [. . .] هثيدحو « روهشملا

 اهيف ةيمحلاب ربتعم الو « ةيعرشلا ةيالولا ينعي : ش ( ةملسمو ملسم ىلع رفاكل ةيالو الو ) : م

 يأ ٠١١( ةيآلا : ءاسنلا ) :ش (( ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو : ىلاعت هلوقل) :م

 . اًيعرش ًالیبس

 ةداهش يأ : ش ( هيلع هتداهش لبقت ال ): م نيملسملا ىلع هتيالو مدعل يأ : ش ( اذهلو ) : م

 يفو . رفاكلا نم ملسملا ثري الف «رفاكلاو ملسملا يأ : ش ( ناثراوتي الو ): م ملسملا ىلع رفاكلا

 اهلف ةرفاكلا ةمألا ةديس امأ . ناهجو هيف « اهجوزي له « هدلو مأ تملسأ اذإ رفاكلا :«ينغملا»

 »يفو رفاك نم « ةرفاكلا هتنبا رفاكلا جوزيو « مهدنع نيملسملل لحت ال اهنوكل ؛ رفاكلا اهجيوزت
 نإف ؛ ةيالولا بلسي قتعلا نإ : هلوق هب لطبيو «رفاكلا هنبا جوزي اذكو . ملسم نمو :“ينغلا

 . يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو « ةيالولا بلسي ال قسفلا اندنعو « ةدايزو ساف رفاكلا

 ءاعوفرم . . . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع « ةزمح يبأ راوس نع ٠ (۲۲۹ /۲) يقهيبلا هاور : نسح (۱)

 ثيللا نع هاورو « اًعوفرم . . . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةداحج نب دمحم نع راوس نع هاورو
 ةبتر نع هثيدحب لزني ال مالک هيف راوسو . اعوفرم . . . هدج نع هیبأ نع بیعش نب ورمع نع ميلس يبآ نبا
 . نسحلا



 مهضعب اورفك نيذلاو # ىلاعت هلوقل « رفاكلا هدلو ىلع حاكن الإ ةيالو هل تبثتف رفاكلا امأ

 ريغلو ثراوتلا امهنيب يرجيو هيلع هتداهش لبقتاذهلو (٣۷ةيآلا:لاقنألا) ٭ ضعب ءايلوأ

 اذهو ‹ تابصعلا مدع دنع هانعم « ةفينح يبأ دنع جيوزتلا ةيالو براقألا نم تابصمعلا

 يبأ لوقو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو « سايقلا وهو تبت ال دمحم لاقو .ناسحتسا

 ‹ انيور ام اهل ‹ دمحم عم هنآ رهشألاو « برطضم كلذ يف فسوبي

 مهضعب اورفك نيذلاو :  ىلاعت هلوقل « رفاكلا هدلو ىلع حاكنإلا ةيالو هل تبثتف رفاكلا امأو ) : م

 لوق ىلع الإ «ةحيحص مهنيب اميف رافكلا ةحكنأ نأل . (۷۳ ةيآلا : لافنألا ) : ش ( ضعب ءايلوأ

 :دسملا) € بطحلا ةلامح هتأرماو# : لجو زع هلوقب لوقن نحنو « هدنع ةلطاب مهتحكنأ نإف . كلام

 . '«حافس نم ال حاکن نم تدلو» : اب لاق . هتأرما اهامس امل حاکن مهل نکی مل ولو ٤( ةیآلا

 ش ( هيلع هتداهش لبقت ) : م هدلو ىلع حاكنلا يف رفاكلا ةيالو توبثلو يأ : ش ( اذهلو ) : م

 رفاكلا نبالاو بألا نيب يرجي يأ : ش ( ثراوتلا امهنيب يرجيو ) : م هنبا ىلع رفاكلا ةداهش يأ :

 . رخآلا نم امهنم لك ثريف ٠ ثرإلا نم

 ةيالو ): م تامعلاو تالاخلاو لاوخألا وحن : ش ( براقألا نم تابصعلا ريغلو ) : م : لاق

 هانعم ‹ ةفينح يبأ دنع ) : م اًمدقم تابصعلا ريغل : هلوق هربخو ًأدتبم هنأل «عوفرم : ش ( جيوزتلا

 تابصعلا دعب ةفينح يبأ دنعف . ةقاتعلا ىلومك « ةيببس وأ تناك ةيبسن : ش (تابصعلا مدع دنع

 مث « نبالا نبا تنب مث « تنبلا تنب مث « نبالا تنب مث « برقألاف برقألا ماحرألا ووذ مث مألا

 لاوخألاو ‹ تامعلا مث « مهدالوأ مث « مأل تحألا مث « مأو بأل تحألا مث ٠ تنبلا تنب تنب

 نمو يضاقلا مث « ناطلسلا مث « ةالاوملا ىلوم مث بيترتلا اذه ىلع مهدالوأو « تالاخلاو

 . هل ةيالو الف طرتشي ملاذإ امأ « ةروشنم ةدهع يف راغصلا جيوزت طرش اذإ يضاقلا هبصن

 ال : دمحم لاقو ): م ناسحتسا ةفينح وبأ هيلإ بهذ يذلا اذه يأ : ش ( ناسحتسا اذهو ) : م

 وه دمحم هيلإ بهذ يذلا يأ : ش ( سايقلا وهو ): م . تابصعلا ريخل ةيالولاو يأ : ش ( تبت

 نسحلا هاور « ةفينح يبأ نع ةياور دمحم لوق يأ : ش ( ةفينح يبأ نع ةياور وهو) : م سايقلا
 .دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو «هنع

 «ةفينح يبأ عم «حاكنلا» باتك يف ركذ هنأل : ش ( برطضم كلذ يف فسوي يبأ لوقو ) : م

 : ش ( دمحم عم):م فسويابأ نأ يأ : ش ( هنأ رهشألاو ): م دمحم عم ؟ءالولا »باتك يفو

 . ةفينح يبأ عم فسوي ابأ نأ ىلع روهمحجلاو : «يفاكلا» يف ركذ نكلو

 ىلإ حاكنلا » : ةي هلوق وهو : ش ( انيور ام ): م دمحمو فسوي يبأل يأ : ش ( امهل) : م



 يبألو « ةنايصلا تابصعلا ىلإو اهيلإ ءوفكلا ريغ ةبسن نع ةبارقلل ًانوص تبثت اغنإ ةيالولا نألو

 ىلع ةغعابلا ةبارقلاب صتخملا وه نم ىلإ ضيوفتلاب ققحتت رظنلاو ةيرظن ةيالولا نأ: ةفينح
 هنأل زاج اهقتعأ يذلا اهالوم اهجوز اذإ ةبارقلا ةهج نم ةبصعلا ينعي اهل يلو ال نمو .ةقفشلا
 نم يلو ناطلسلا مالسلا هيلع هلوقل مكاحلاو مامإلا ىلإ ةيالولاف ءايلوألا مدع اذإو ‹ تابصعلا رخأ

 « هل يلو ال

 ضوفم سنجلااذه : هانعمو « دهعلا مدعل حاكنلا سنج ىلع لدت ماللاو فلألاو « «تابصعلا

 . سنجلا اذه ىلإ

 انوص تبثت امنإ ةيالولا نالو ) : م ثيدحلا يف مالكلا ىضم دقو « لخدم هيف هريغل نوكي الف

 . تابصعلا ىلإ ةنايصلا يأ : ش ( ةنايصلا تابصعلا ىلإو اهيلإ ءفكلا ريغ ةبسن نع ةبارقلل

 ةثعابلا ةبارقلاب صتخملا وه نم ىلإ ضيوفتلاب ققحتي رظنلاو « ةيرظن ةيالولا نأ ةفينح يبألو ) : م
 هلوق انباحصأ لاق اذهلو ٠ بألا ةبارق يف امك اهتبارقو مألا يف ةدوجوم ةقفشلاو : ش ( ةقفشلا ىلع

 دلو ةروص يف ينعي « ةلمجلا يف ةبصع اهنأل ؛ مامإلا لوانتي «تابصعلا ىلإ حاكنإلا » : مالسلا هيلع

 . اًضيأ جيوزتلا ةيالو هل تبثو ةنعالملا دلوو  انزلا

 . لوقي هبو مهدوجو ةلاح تابصعلا ىلإ حاكنلا نأ ثيدحلا نع باوجلاو

 ةهج نم ةبصعلا ينعي ) : م :هلوقو يرودقلا ظقلاذه : ش ( اسهل يلو ال نمو ) : م : لاق

 ضعب يفو « ةيلولا يهو - نم - ىلإ عجري - اهل - يف ريمضلاو فنصملا مالك نم : ش (ةبارقلا

 . رهاظ وهو ريمضلا ريكذتب هل يلو ال نمو « خسنلا

 ‹ عامجإلاب جيوزتلا ةبصعو ةقاتعلا ىلومل : ش ( زاج اهقتعأ يذلا اهالوم اهجوز اذإ ) : م
 [...]ماحرألا يوذ ىلع اًمدقم نوكيو « عامجإللاب ةبارقلا تابصعك قتعلا تابصع بيترت

 .امهریغو

 ريغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو ةالاوملا ىلومل اذكو « ثرإلا يف : ش ( تابصعلا رخآ هنأل ) : م

 رخؤي هنأل ؛ دمحأو كلامو« يعفاشلاو دمحم اًقالخ « بيرق اهل نكي مل اذإ امهدنع ةريغصلاو

 دنعو «ماحرألا يوذلامك « ةيالو هل نوكي الف« دمحم دنع ثاريملا يف ماحرألا يوذ نع

 . ةبارق الو ةبوصع هل نوكي الف« حصي ةالاوملا دقع : يعفاشلا

 لوانتيل ءايلوألا ظفلب ركذو « روكذملا هجولا ىلع ينعي: ش ( ءايلوألا مدع اذإو )م

 يضاقلا يأ : ش ( مكاحلاو ) : م ةفيلخلا يأ : ش ( مامإلل ةيالولاف ): م ةيببسلاو ةيبسنلا تابصعلا

 ا يبنلا لوقل يأ : ش ( ةَ هلوقل ) : م هدهع يف راغصلا جيوزت طرش اذإ يضاقلا هبصن نمو

 ةجام نباو « يذمرتلاو دواد وب هجرخأ ثيدح رخآ يف اذه : ش ( هل يلو ال نم يلو ناطلسلا):م
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 ةيالو نأل زوجي ال رفز لاقو . جوزي نأ هنم دعبأ وه نل زاج ةعطقنم ةبيغ برقألا يلولا باغ اذإف

 زاج وه ثيح اهجوز ول اذهلو « هتبيغب لطبت الف ةبارقلل ةنايص هل ًاقح تبلت اهنأل ةمئاق برقألا

 عفتني ال نم ىلإ ضيوفتلا رظنلا نم سيلو « ةيرظن ةيالو هذه نأ انلو . هتيالو عم دعبألل ةيالو الو

 وه ثيح اهجوز ولو . برقألا تام اذإ امك ناطلسلا ىلع مدقم وهو دعبألا ىلإ هانضرفف هيأرب

 ةأرما اأ » : اي هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع ىلاعت هللا ىضر- ةشئاع نع « يرهزلا ثيدح نم

 ناطلسلاف اورجاشت نإف « اهنم باصأ اب اهل رهملاف اهب لخد نإف « لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن

 . نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو » هل يلو ال نم يلو

 دحجلاك : ش ( هنم دعبأ وه نمل زاج ةعطقنم ةبيغ ): م بألاك : ش ( برقألا يلولا باغ اذإف ) : م

 الو ‹ يضاقلا وأ ناطلسلا اهجوزي : يعفاشلا لاقو « دمحأو كلام لاق هبو : ش (جوزي نأ ) : م

 ةيالو نأل ) : م برقألا رضحي ىتح دحأل : ش ( زوجي ال : رفز لاقو ) : م دعبألا اهج وزي نأ زوجي

 « عطق يف ةبيغلل ريثأت الو « ةيالولا بوجحم دعبألاو : ش ( هل اًقح تبنت اهنأل ؛ ةمئاق برقألا

 اهنالطب مدعو ؛ هقح توبثلو يأ : ش (اذهلو ؛ هتبيغب ) : م هقح يأ : ش ( لطبت الف ) : م

 : ش ( زاج ): م وه ناک ثيح «برقألا يلولا اهجوزل يأ : ش ( وه ثيح اهجوز ول) : م هتبيغب
 ةيالو الو ): م « دعبألا جيوزت زوجي ال كلذك ناك اذإف « هتبيغ يف هتيالو مايق ىلع لدف قافتالاب

 . برقآلا ةيالو عم يأ : ش ( هتيالو عم دعب ألل

 ال نم ىلإ ضيوفتلا رظنلا نم سيلو ةيرظن ةيالو ) : م ةيالولا هذه يأ : ش ( هذه نأ انلو ) : م

 ًالصأ هل يلو ال نب قحتلاو « هتبيغب عافتنالا رذعتل ءهتبيغ يف برقألا وهو : ش ( هيأرب عفتني

 اهيف مدقتك ةناضحلا ةيالوك راصف برقألا يأر نع فلحخ دعبألا يأ هلو « نونجملاو ريغصلاك

 . برقألا

 هذهو : ش ( دعبألا ىلإ هاتضرفف ):م كلذك رمألا ناك نإف « دعبألل ةيالولا تناك جوزت اذإف
 هذهو : لمكألا لاق : ش ( ناطلسلا ىلع مدقم وهو ) : م . مهفاف « نيتقداصلا نيتمدقتملا ةجيتن

 باغ اذإ هدنعف ‹ ناطلسلا ىلإ لقنت مل : ش ( برقألا تام اذإ امك ) : م يعفاشلا باوج ىلإ ةراشإ

 . هانركذ امك ناطلسلا جوزي برقألا

 . حارشلا الإ هلوق ركذي ملو « احيرص باتكلا يف يعفاشلا لوق ركذي مل : تلق

 ثیح اهجوز ولاذهلو ‹ رفز لوق نع باوج اذه : ش ( عنم هيف وه ثيح اهجوز ولو ) : م

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)



 نييواستم نييلو ةلزنم الزنف هسكع برقألل ريبدتلا برقو ةبارقلا دعب دعبألل :لوقن ميلستلا دعبو
 ةرم الإ ةنسلا يف لفاوقلا هيلإ لصت ال دلب ىف نوكي نأ ةعطقنملا ةبيغلاو . دري الو ذفن دقع امهيأف

 . يرودقلا رايتخا وهو « ةدحاو

 هتيالو عاطقنال ‹ زوجي ال نأ يغبنيو « هيف ةياور ال : «طيحملا» يفو « هزاوج ملسن ال هريرقت زاج
 «ريبدتلا برقو ةبارقلا دعب دعبألل : لوقن ):م كلذانملس نأ دعب يأ : ش ( ميلستلا دعبو) : م

 . هجولااذه نم ايوتساف « ةيالولا توبثو «ريبدتلا دعبو « ةبارقلا برق وهو : ش ( هسكع برقأللو

 اذإ ينعي : ش (دريالو ) : م دقعلا يأ : ش ( ذفن دقع امهبأف نييواستم نييلو ةلزنم الزنف ) : م

 دقع لطبي رفز دنع :ليقو « دقعلا دري ال برقألا رضح مث« بألا جوز دقو« برقألا رضح
 اميف ةعطقنملا ةبيغلا ظفل ركذ ال : ش ( ةعطقنملا ةبيغلاو ) : م هتيالو مدعل برقألا رضح اذإ دعبألا

 هيلإ لصت ال دلب يف ): م برقألا يلولا يأ : ش ( نوكي نأ ): م : لاقف « اهنايب يف انه عرش ىضم

 . رفسلا ةدم ىندأب دمحأو كلامو يعفاشلا اهردقو : ش (ةدحاو ةرم الإ ةنسلا يف لفاوقلا

 اغإ «هوحنو داوسلا يف ناك ول تيآرأ : لاقف « باتكلا ىف دمحم راشأ هيلإو : «طوسبملا» ىفو

 « فسوي يبأ نعو « دعبألل ةيالولا تتبث داوسلا زواج اذإ هنأ ىلإ ةراشإ اذهف هيأر عبطتسي ناك
 ةئامب دعب : ليقو « ةفوكلا ىلإ دادغب نم ةعطقنملا ريغو <« ةقرلا ىلإ ةرصبلا نم ةعطقنملا دمحمو

 :ىرخألاو « رهش ةريسم : امهدحأ :ناتياور دمحم نع :اطيحم ا يفو . اًحسرف نيسمخو

 «ةلحرم نورشع وهو يرلا ىلإ ةفوكلا نم :دمحم نعو . ثيللا وبأ اهراتخاو «مايأ ةثالث ةريسم

 ةفوكلا نم : ليقو « هرصتخمو هحرش يف يواحطلا هركذ ةفينح يبأ لوق وهو « :«ةضورلا» يفو

 ۰ ۰ . ةرصبلا ىلإ
 نإ : ليقو . ةعطقنم ةبيغ وهف لفاوقلا هيلإ فلتخت ال ناكم ىف ناك نإ : «ىباجيبسألا» ىفو

 ىلع هل فقوتي ال نأ لاق نم خياشملا نمو « ةعطقنم تسيلف ةدحاو ةعفدب هيلإ عقي عضوم يف ناك

 فقوي ال « دحاو دلب يف ناك ول ىتح ادوقفم وأ ٠ عضوم ىلإ عضوم نم ًالاوج ناك نأب «رثأ
 . ةعطقنم ةبيغ تناك اهل اًصتخم هيلع

 ام ديعبلا نوكي نأ لمتحي : ليق « بيرقلا نود ديعبلا رفسلا يف اهجوزي :دمحأ لاقو

 « ابيرق ناك نإو « مكاحلا اهجوزي: ليقو « ةقشمو ةفلكب عطقيام : ليقو . ةالصلا هيف رصقي

 هناكم ملعي ملاذإاذكو ‹ ديعبلاك وهف ةبيرق ةفاسم يف اًريسأ وأ اًسوبحم بيرقلا ناك نإو

 . رصقلا ةفاسمب اهوردق ةيعفاشلاو

 : هلوق وهو « «هرصتخم» يف يرودقلا هراتخا يذلا ينعي : ش ( يرودقلا رايتخا وهو ) : م

 . ةرم الإ ةنسلا يف لفاوقلا اهيلإ لصت ال ةدلب يف نوكي يأ ةعطقنملا ةبيخلاو



 لاحب ناك اذإ : ليقو ‹ نيرخأتملا ضعب رايتخا وهو « هاصقأل ةياهن ال هنأل ءرفسلا ةدم ىندأ :ليقو

 اذإو . ذئنيح هتيالو ءاقبإ يف رظن ال هنأل؛ هقفلا ىلإ برقأ اذهو « هيأر عالطتساب ءفكلا توفي

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف « اهنبا اهحاكنإ يف ىلولاف اهنباو اهوبأ ةنونجملا يف عمتجا

 وه نبالا نأ امهلو .نبالا نم ةقفش رفوأ هنأل اهوبأ :-هللا همحر - دمحم لاقو . -هللا امهمحر

 ضعب عم مألا بأك ةقفشلا ةدايزب ربتعم الو ءاهيلع ةينبم ةيالولا هذهو ‹ ةبوصعلا يف مدقملا

 . ملعأ هللاو « تابصعلا

 يروثلا ذخأ هبو « رفسلا ةدم ىندأ ةعطقنملا ةبيخلا يأ : ش ( رفسلا ةدم ىندأ : ليقو ) : م

 وهو «هاندأ يفسنلا يلع وبأو « يزورملا ذاعم نب دعس ةمصع وبأو « يزارلا لتاقم نب دمحمو

 ىصقأل يأ : ش ( هاصقأل ةياهن ال هنأل ):م ديهشلا ردصلاو رسيلا وبأو «نيرخأتملا ضعب رايتخا

 «ةثالثلا لاق هبو ‹« ىوتفلا هيلعو : ش ( نيرخأتملا ضعب رايتخا وهو ): م هاندأ هربتعاف رفسلا

 . مهانركذ نيذلا مه نيرخأتملا ضعبو

 يف يسخرسلا مامإلا لاق : ش ( هيأر عالطتساب ءفكلا توفي لاحب ناك اذإ :ليقو ) : م

 ؛هقفلا ىلإ برقأ اذهو ): م :فنصملا لاق اذهلو « يلضفلا رايتخا وهو ‹ حصألا وه : «هطوسبم»

 يضاق مامإلا لاق اذه نعو . ذئنيح هب عاطقنالا مدعل ينعي : ش ( ذئنيح هتيالو ءاقبإ يف رظن ال هنأل

 . ةعطقنم ةبيغ نوكت هيلع فقوتي الو « ةدلبلا يف ايفتخم ناك ول ىتح : «ريغصلا عماجلا» يف ناخ

 يبأو ةفينح يبأ لوق يف « اهنبا اهحاكنإ يف يلولاف اهنباو اهوبأ ةنونجملا يف عمتجااذإو):م

 رفوأ هنأل ) : م ىلوأ اهوبأ يآ : ش ( اهوبأ : دمحم لاقو ): م . دمحأو كلام لاق هبو : ش ( فسوي

 . لاملا يف ةيالو نبالل سيلو « لاملاو سفنلا معت بألا ةيالو نأل : ش ( نبالا نم ةقفش

 الأ : ش ( ةبوصعلا يف مدقملا وه نبالا نأ ) : م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ : ش ( امهلو ) : م

 ىلع يأ: ش ( اهيلع ةينبم ةيالولا هذهو ) :م طقف ةيضرفلاب سدسلا قحتسي هعم بألا نأ ىرت

 وبأو «دمحم باوج اذه : ش ( تابصعلا ضعب عم مألا بأك ةقفشلا ةدايزب ربتعم الو ) : م .ةبوصعلا

 غلبي نأب نونجلا نيب قرف الو « عامجاإلاب هيلع مألا وبأ مدقي « خألا نبا نم ةقفش رفوأ مألا

 . القاع غولبلا دعب نونجلا وه و ئراطلاو ءاًنونجم

 ىكحو ءاهيلع يلولل ةيالو الف ىضراعلا ىف امأ ٠ كلذك ىلصألا نونجلا ىف : رفز لاق

 قرف ال نأ حصألاو : «زيجولا حرش *يفو . ءيشب سيل اذه : «ةيلحلا» يفو « يعفاشلا نع كلذ

 . ةصاخ دجلاو بألا اهجوزي نكلو « انبهذمك هيلع ةيالولا توبث يف يضراعلاو يلصألا نيب

 نذأي يضاقلاف ٠ جوزتآ نأ ديرأ ينإو يل يلو ال : تلاقو يضاقلا ىلإ تءاج ةأرما : عرف

 ينوكت مل نإ اهل لوقي يضاقلاف دامح نب ليعامسإ نعو < ال مأ اًيلو اهل نأ ملع « حاكنلا يف اهل



 . كل تنذأ دقف :دحأ ةدع يف الو« جوز تاذ الو « ةيبرع الو ةيشرق

 . رايخ ريغ نم تعدا ام يضاقلا مزلي « ةنيبلا ةماقإ اهلفكي نأ يضاقلل : مالسإلا خيش لاق
 ةيعفاش غلاب ركب نع: مالسإلا خيش لئسو . لاحلا فشك ةنيب ىمست ةنيبلا هذه :ةريخذلا» يفو

 دنع حصي ال ناك نإو ؛معن : لاق ؟زوجي له يعفاش وأ يفنح نماهسفن تجوز
 ؟ ةلأسملا هذه ىف ىعفاشلا باوج ام انلئس ولو « بهذملااذه نادقتعي ناجوزلاو « يعفاشلا
 . . ةفينح يبأ دنع حصي هنأ :انبجأ

 ةبيغ جوزلا اهنع باغو « نيملسملا نم نيقساف ةرضحب دقع دقع يف اضيأ لئسو
 معن :لاق « ؟ ببسلااذهب حاكنلا لطبي يعفاش ىلإ ثعبي نأ يضاقلل زوجب له «ةعطقنم
 اذه نأ يدنعو : لاق . هل انبهذم نكي مل نإو < مامإلا اذهب ذخأ « اًضيأ هسفنب هلطبي نأ يفنحللو

 ذفني هبهذم فالخب ىضق اذإ ىضاقلا نأ ىلع ءانب - هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ لوق ىلع
 يرق بألا ناك اذإ الإ حاكنلاب بألا ىصوأ نإف « هتيالو نم وه سيلو «امهل اًفالخ هدنع
 . سفنلا نود لاملا يف ةيالو هنأل ؛ ةيصولاب ال ةبارقلاب جوزي ذئنيحف

 ةياور يهو < زاج جيوزتلا يف هيلإ ىصوأ نإ: كلامو يعفاشلاو « ةياور يف دمحأ لاقو
 نيعو « ةريغص تناك نإو « اهنذإب يضاقلا اهج وزي ةريبك بيثلا تناك نإو « ةفينح يبأ نع ماشه
 . نذأتل اهغولب رظني نيعتي مل نإو « هتايح يف هب لكو ول امك « هنم يصوملا اهجوز جوزلا ىصوملا

 ثراحلاو .يروثلاو« يعخنلاو « يبعشلا لوق وهو« جوزي ال يصولاو : «يجورسلا» يفو
 ىلوأ يصولا :«يسوسرطلا قيلعت» يفو « دمحأ نع ةياورو « رذنملا نباو « يعفاشلاو « يلكنلا
 دنع يلام ىلع يصو تنأ وأ «يتانب ىلع يصو وأ يصو تنأ : يصوملا لاقأ ءاوس« يلولا نم
 . كلام

 ږې ډپ ج 2٤ دا دا



 ةءافكلا ىف لصف
 الإ نجوزي الو ءءايلوألا الإ ءاسنلا جوزي ال :fr مالسلا هيلع لاق ‹ ةريتعم حاكنلا يف ةءافكلا

 « ءافكألا نم

 ( ةءافكلا يف لصف ) : م

 جاتحا خسفلا نم ءايلوألا نكمتي اذهلو « زاوجلا عني اهمدعو ةربتعم ةءافكلا تناك امل : ش

 ‹« وفكلا كلذكو « ريظنلا ءفكلا : يرهوجلا لاق « ةدح ىلع لصف يف اهمكح ركذي نأ ىلإ

 «ريظنلا ءفكلا : ريثألا نبا لاقو . دملاو حتفلاب ءافكألا ردصملاو .لوعفو لعف ىلع ءوفكلاو

 ءاهبسح يف ةأرملل اًيواسم حوزلا نوكي نأ وهو « حاكنلا يف ءافكألا هنمو يواسملاو

 . كلذ ريغو اهنسو « اهنيدو ءاهبسنو

 ةرابع يف اوفلتخا ءاهقفلاو ثيدحلا باحصأ : ش ( ةربتعم حاكنلا يف ةءافكلا : لاق ) : م

 يبأ نب دامحو «زيزعلادبع نيبرمع بهذ : «فارشألا» يف رذنملا نبا لاق « ةءافكلا

 . نيدلا يف الإ ةربتعم ريغ ةءافكلا نأ كلامو نوع نباو « نيريس نباو ٠ ريمع نب ديبعو «ناميلس

 لاقو :«طوسبملا» يفو « انباحصأ نم يخركلاو « يرصبلا نسحلا لوق وهو : “مئادبلا» يفو

 نم دبال : لبنح نباو يروثلا نعو . حاكنلا يف ةءافكلاب رابتعا ال هنأ يدنع حصألا: يخركلا

 . ةأرملاو ىلولا ىضارتب الإ طقسي الو «ةءافكلا رابتعا

 ةعيشلا بهذ «طيسبلا» ىفو « امهنيب قرفي كئاح وه وأ« بارشلا برشي لجرلا ىف هنعو

 . نالطاب نالوق امهو : يجورسلا لاق « يضارتلا عم مهريغ ىلع عنتم تايولعلا حاكن نأ ىلإ

 لاق : ش ( ءافكألا نم الإ نجوزي الو ءءايلوألا الإ ءاسنلا جوزي ال الآ : مالسلا هيلع لاق ) : م

 لصأ ال « فيعض ثيدح اذه : ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو « [. . .] تكسو ء«رباج هاور : لمكألا

 دنسأو ديبع نب رشبم نع " «ننسلا »يف هاورو « ةرب فيعض : يقهيبلا لاق . هلثب جتحي الو هل

 : ناطقلا نبا لاقو . بذك ةعوضوم ديبع نب رشبم ثيداحأ : لاق هنآ لبنح نبا نع ةفرعملا »يف

 . ءافعضلا ىلع سلدمو فيعض وه و ةاطرأ نب جاجحلا هيلع ىقبي نكل «لاق امك وهو

 نب ورمع نع ءاطع نع ةاطرأ نب جاجحلا نع ثيدحلااذه يوري ديبع نب رشبم : تلق

 يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور « - امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نب هللا دبع نع «رباج نع «رانید

 . يلعي وبآ وهو هركذي رباج نع ديزي يبأ نع ديبع نب رشبم نع « هدنسم»

 نع ةاطرأ نب جاجحلا ينثدح ديبع نب رشبم نع « ٠۳۳( /۷) يقهيبلاو . ۳۹۲ ص حاکنلا يف ينطقرادلا هاور )١(

 . اعوفرم . . . رباج نع رانید نب ورمعو « ءاطع



 «ةداع نيئفاكتملا نيب حلاصملا ماظتنا نألو

 ال تاعوضوملا تاقثلا نع يوري ديبع نب رشبم : لاقو . «ءافعضلا» باتك يف نابح نبا هاور

 موقيال ثيداحأ ةءافكلا رابتعا يفو : يقهيبلا لاقو . بجعتلا ةهج ىلع الإ هثيدح بتك لحي

 اذإ مألا هيفو « اهرخؤي ال ةثالث - هنع ىلاعت هللا يضر- يلع ثيدح اهلثمأو « ةجح اهرثكأب

 . ارفك تدجو

 .ةالصلا ىف يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه : تلق

 نع« ىنهجلا هللا دبع نب ديعس نع« بهو نب هللا دبع انثدح ةبيتق ثيدح (ةزانجلا يفو

 اذإ ميألاو ٠ ترضح اذإ ةزانحل او تتأ اذإ ةالصلا: اهرخؤت ال ةثالث يلع اي » : لاق ةي هللا لوسر نأ

 . وفك تدحو

 يف مكاحلا هجرخأ [ و 1 الصم هدانسإ ىرأ الو بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاقو
 لدتسا فنصملاو . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : لاقو حاكنلا باتك يف كلذكو «( هک ردتسم)

 ثيدحلاو « هيف فالخلا ركذ الو « اهطارتشال ضرعتي ملو ةءافكلا رابتعا يف هركذ يذلا ثيدحلاب

 . اهطارتشا ىلع دهاش

 ؛اهريخ اغنإ ةي هنأل « ةريرب ثيدح نم طبنتسم ةءافكلا لصأو : «ةفرعملا» يف يقهيبلا لاقو

 ثيدحب اهطارتشا ىلع « قيقحتلا » يف يزوجما نبا لدتساو اهل اًرفك نكي ملاهجوز نأل

 . « ءافكألا اوحكنأو مكفطنل اوريخت » : لاق ةي هنأ - اهنع ىلاعت هللا یضر-ةشئاع

 : ا هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نع هيبأ نع« ةورع نب ماشه

 نع« ميهاربإ نب ةمركع هعبات : مكاحلا لاقو ء « مهل اوكناو ءافكألا اوحكنأو مكفطنل اوريخت»

 . دانسإللا حيحص ثيدح اذه : لاق مث « كلذك هاور مث «ماشه

 دحأ- ةزمح نب سابعلا لاق ۰ ٠ ناثدحلا نهل اوصبرت الو نهوحكنأف ءافكألا مك ءاج اذإ : ا هللا

 . توملا ناثدحلا :-ثيدحلا ةاور

 سيسأتو لسانتلاو دلوتلاو ةفلألاو ةبحصلاو نكسملا نم : ش ( حلاصملا ماظتنا نألو ) : م

 ريغ فالخب« امهب الإ نوكيال حلاصملا ماظتنا نأل : ش ( ةداع نيئفاكتملاا نيب ): م تابارقلا

 ناتثفاكتم ناتاش مالغلا نع ةقيقعلا ثيدح يف : ريثألا نبا لاقو . نايواستملا نائفاكتملاو نيئفاكتملا

 . لوهجم وهو يلع نب ورمع نب دمحمو ءلاحلا لوهجم وهو ينهجلا هللا دبع نب ديعس هيف :تلق : فيعض (1)

۰۸ 



 جوزلا نأل « اهبناج فالخب اهرابتعا نم دب الف « سيسخلل ةشرفتسم نوكت نأ ىبأت ةفيرشلا نأل

 اوقرفي نأ ءايلوأللف ءفك ريغ نم اهسفن ةأرملا تجوز اذإو . شارفلا ةءاند هظيغت الف « شرفتسم

 . مهسفنأ نع راعلا ررضل ًاعفد امهنيب

 ‹« ىلوأ حتفلا ىرأو « حتفلاب نائفاكتم : نولوقي نوثدحملاو « ءافلا رسكب وهو« ناتيواستم يأ

 . باتكلا يف ظفللا اذه عوقو لجأل اذه تركذ امنإو . ىهتنا

 ةشرفتسم نوكت نأ ىبأت ) : م بسنلا وأ بسحلا يف تناك ءاوس : ش ( ةفيرشلا نأل ) : م

 يأ : ش ( اهرابتعا نم دب الف ) : م ةنيدملاو ةفرحلاو بسحلا يف سيسخلا لجرلل يأ : ش ( سيسخلل

 قر حاكنلا» : هلوق راش هيلإ « اًمكح قر حاكنلا نأ ىلع لد حاكنلا كلم نأل «ةءافكلا رابتعا

 «هسفن لذي نأ نمؤملل سيل :٠ ةي لاق « مارح سفنلا لالذإو ٠٠ هتيرك عضي نيأ مكدحأ رظنيلف

 . ةأرملا بناج يأ : ش ( اهبناج فالخب):م

 هيف سيلف : ش ( شارفلا ةءاند هظيغت الف ): م ءارلا رسكب : ش ( شرفتسم جوزلا نأل ) : م

 تحت نوكي نأب ربتعي ال يلولاو «هيبأ ىلإ نوكي لب همأ ىلإ نوكي ال دلولا بسن نإف « سفنلا لالذإ

 يضر- ةفينح يبأ دنع ةربتعم ريغ ءاسنلا بناج نم ةءافكلا : «طيحملا» يفو . هئفاكي ال لجرلا

 اًناسحتسا ةربتعم امهدنعو « لبنح نباو « ىعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو - هنع ىلاعت هللا

 . ري هلا عماجلا» يف دمحم هيلع صن

 ترهظف ةيشرق اهنأ ىلع ةأرما جوزت ول هنأ فسوي يبأ نع« ماشه ىورو :«ةريخذلا» يفو

 ىتح « ةربتعم ريغ يورو « ةربتعمامهدنعو « هل رايخ ال ةفينح يبأ دنعو « هنع رايخلا هلف ةيطبن

 يف ةربتعم ريغ (ديزملاو ديفملا »يفو « ةعيضو جوزت اذإ لصألا ىلع ضارتعالا ءايلوألل نكي مل

 . امهدنع ةربتعم : ليقو « ةياورلا رهاظ

 نع راعلا ررضل اعفد امهتيب اوقرفي نأ ءايلوأللف ءفك ريغ نم اهسفن ةأرملا تجوز اذإو ) : م

 يلولا قح لطبي الو « ىضم دق فالخ هيفو « ةأرملادلت ملامف قيرفتلا امأ : ش ( مهسفنأ

 . هيف دهتجم هنأل ؛ يضاقلا دنع الإ قيرفتلا نوكي الو .توكسلا لاط نإو « ملعلا دعب توكسلاب

 احیحص دقعنا حاكنلا نأكو « مئاق ثرإلاو قالطلا مكحف يضاقلا قرفي ملامو < غولبلا رايخب

 لجأل خسفلا ليبس ىلع قيرفت هنأل ٠ قالطب تسيل ةقرفلا هذهو . ةياورلا رهاظ يف

 يضر اذإ امأو . ىمسملا اهلف اهب لخدي مل نإ اهل رهم الو حاكنلا يف فرصت قالطلاو « حاكنلا

 .اضرلا نم برق يقابلا نوكي نأ الإ « نيقابلا قح طقسيف ءايلوألا ضعب

 الإ طقسي الف لكلا قح هنأل « نيقابلا قح طقسي ال : يعفاشلاو رفزو فسوي وبأ لاقو

 ببسب تبث هنأل ؛ًازجتي ال « دحاو قح هنإ: انلق « مهدحأ ئربأ اذإ كرتشملا نيدلاك لكلا اضرب

۱۰۹ 



 مهضعب برعلاو « ضعبل ءافكأ مهضعب شيرقف « رخافتلا هب عقي هنأل بسنلا يف ربتعت ةءافكلا مث

 ءافكأ مهضعب شيرق» : مالسلا هيلع هلوق هيف لصألاو ٠ ضعبل ءافكأ

 . صاصقلا قحل ةرورض ىقبي ال مهدحأ هلطبأ اذإ نامألا ةيالوك « لامكلا ىلع دحاو لكف

 يف لجرلا قح يف ربتعت ةءافكلا :٤طوسبملا» يفو : ش ( بسنلا يف ربتعت ةءافكلا مث ) : م

 مالسإو ىوقتلا يف :«يجلاولولا ىواتف» يفو . بسحلاو « ةفرحلاو « لاملاو «ةيرحلاو «بسنلا

 اهب درت يتلا بويعلا ةمالس يف ةءافكلا ربتعت يعفاشلا دنع : «جاهنملا» يفو . اًضيأ لقعلاو بألا
 . بصنملاو نيدلا هنعو « دمحأ نع هلثمو «سمخ يهو « ةفرحلاو « ةفعلاو « ةيرحلاو« بسنلاو «

 يروثلا نايفس ناكو « رهاظ اذهو : ش ( رخافتلا هب عقي) : م بسنلا نأل يأ : ش ( هنأل ) : م

 لضفلا اغإ « يمجع ىلع يبرعل لضف ال « طشملا نانسأك ءاوس سانلا نأل « هيف ةءافكلا ربتعي ال

 . ىوقتلاب

 اذه يفامهو كريغ يأ « كئاوسو كاوسو كاوس لجرب تررم : لوقت : يرهوجلا لاقو

 لثم «هابشأ يأ« ةيساوس مهو ءاوسأ مهو « عيمجلا ءاوس مهو نأ ىرت تئش نإو « ءاوس رمآلا
 ءافكأ شيرقف ءابلا هلصأو « ةثالثلا فورحلا هنم تبهذ ةلعاعفأ هنزو « سايق ريغ ىلع ةينامت

 يشرقلاو لوألا يف دمحأو « امهيف يعفاشلل اًقالخ « بلطلا ونبو مشاه ونب هيف لخدي« مهضعبل

 . يشرق ريغ وهف برعلا نم رضنلا دلو نم نكي مل نمو« ةنانك نب رضنلا دلو نم ناك نم

 تهبشف هتلكأ الإ باودلا نم يمشاهل رهظي مل زجعلا يف ةيادب اومس : سابع نبا لاقو

 ‹ يمشاهلاك برعلا عيمجل شيرقو : «عئادبلا» يفو . ةبلغلاو زعلاو رهقلا لجأل اهب شيرق

 . يودعلاو «يميمتلاو ٠ يرهزلاو ٠ يسيقلاو ٠ يومألاو« يلفونلاو « يبلطملاو

 نب بالك نب يصق نب فانم دبع دالوأ مه ًالفونو بلطملاو سمش دبعو اًمشاه نأ هلصاحو

 ىلإ بوسنم يومأ هنع هللا يضر نامشعو « ةي هللا لوسر دج دالوأ ةعبرألاف « بعك نب ةرم
 نب ميت ىلإ بوسنم يمي - هنع ىلاعت هللا يضر- ركب وبأو « فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ

 نب يؤل نٻ بعک نب يدع ىلإ بوسنم يودع - هنع ىلاعت هللا يضر- رمعو « بحك نب ةرم
 . تاداس ءالؤهو بلاغ

 ريغ برعلا فالخب « ةفالخلا مهنم لك ةيحالصل : ش ( ضعبل ءافكأ مهضعب شيرقف ) : م

 برعلاو) : م ةفالخلل نوحلصي ال مهنأل ؛ شيرقل مهتاواسم مدعل شيرقل اًؤفك تسيل« شيرق

 . شيرقل ءافكأ سيلو : ش ( ضعبل ءافكأ مهضعب
 ءافكأ مهضعب شيرق » : مالسلا هيلع هلوق ): م بابلا اذه يف يأ : ش ( هيف لصألاو ) : م
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 ضعبل ءافكأ مهضعب يلاوملاو ء ةليبقب ةليبق ضعبل ءافكأ مهضعب برعلاو « نطبب نطب ضعبل

 « لجرب لجر ضعبل ءافكأ مهضعب يلاوملاو « ةليبقب ةليبت ضعبل ءافكأ مهضعب برعلاو نطبب نطب ضعبل
 اغنإ :لاق مث ثيدحلا  ركذف« . . . ءافكأ شيرق» : لاق مالسلا هيلع هنأ يور امل : يجورسلا لاق

 مل اذهلف «هقفلا بتك يف ركذ اغإو « ثيدحلا بتك يف هدجأ مل ينأل ٠ ضيرمتلا ةغيصب هانركذ

 ضعب انثدح «ديلولا نب عاجش انثدح « يناغصلا انثدح « مصأللا انثدح : مكاحلا ىور : تلق

 . < ماجحو كئاح الإ « لجرب لجرو  ةليبقب ةليبق ضعبل ءافكأ مهضعب برعلا» : ةَ

 هاورو « هباحصأ ضعب ديلولا نب عاجش[ قلي ]مل ذإ عطقنم اذه: « حيقنتلا ١ بحاص لاقو

 نب نارمع نع «يرهزلا هللا دبع نب ةعرز نع« ديلولا نب ةيقب ثيدح نم ١ هدنسم» يف ىلعي وبأ
 ثيدح اذه : ربلا دبع نبا لاقو .ادنسم ًاعوفرم هوحن رمع نبا نع عفان نع« يليألا لضفلا يبأ

 ثيدح حصي الو « هلثم ًاعوفرم رمع نبأ نع ةكيلم يبأ نبا نع حيرش ىور دقو « عوضوم ركنم
 . حیرش

 يوري هنإ :لاقو « لضفلا ىبأ نب نارمعب هلعأو «ءافعضلا» باتك ىف نابح نبا هاورو

 سيلو يأ : يكاكلا لاق - ةليبقب ةليبق : هلوق « هثیدح بتک لحي ال « تابثألا نع تاعوضوملا

 :تاقبط تس برعلا : راكب نب ريبزلا لاقو « مهضعب نم ىلوأ شيرق نم لئابقلا ضعب

 . ةليصفو « ذخفو « نطبو « ةرامعو « ةليبقو «٠ بعش

 عمجت ذاخفألاو « ذاخفألا عمجت نطبلاو « نطبلا عمجت ةرامعلاو « ةرامعلا عمجي بعشلاف

 . بعش شیمسو بعش ریمحو« بعش جلدمو « بعش ةعيبرو «بعش رضمف« لئاصفلا

 . ةليصف سابعلاو « ذخف مشاهو « نطب يصقو ةرامع شيرقو « ةليبق ةنانكف بعشتت لئابقلاو

 لئابقلا ضعب لضفل رابتعا ال ةليبقب ةليبق ضعبل ءافكأ مهضعب برعلا : ةعيرشلا جات لاقو

 مهتساسخل برعلا نم مهريغل ءفكب اوسيل مهنإف ؛ ةلهاب ونب الإ ةءافكلا قح يف ضعحب ىلع

 ءافكأ مهضعب برعلاو ‹ نطبب نطب ضعبل ءافكأ مهضعب شيرق » : ظفلب « ٠١١( /۷) يقهيبلا هاور : ادج فيعض )١(

 هيفو « هيف ملكتم وهو ديلولا نب عاجش هيفو . « لجرب لجر ضعبل ءافكأ مهضعب يلاوملاو « ةليبقب ةليبق ضعبل

 نبا هلعأو . هداتسإ ركذو ٠ ىلعي يبأل يعليزلا هازعو ٠ سلدم وهو «هنعنع دقو « جيرج نبا هيفو « نومهبم

 نب يلعب هلعأو يدع نبا هوحن ىورو . تابثألا نع تاعوضوملا يوري هنإ : لاقو لضفلا يبأ نب نارمعب نابح

 عمسي مل نادعم نب دلاخ نإف عطقنم هنإ : لاقو . رازبلا هنم اءزج ىورو . ثيدحلا ركنم هنإ : لاقو « ةورع

 . يعليزلا هركذ . اركذ هل دجأ مل نوحلا يأ نب ناميلسو : ناطقلا نبا دازو ءذاعم نم
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 الإ كلذك-هللا همحر- دمحم نعو . انيور ال شيرق نيب اميف لضافتلا ربتعي الو . «لجرب لجر

 ونبو « ةنتفلل ًانيكستو « ةفالخلل اميظعت :لاق هنأك « ةفالخلا تيب لهأك ًاروهشم اّن نوكي نأ

 ؛ برعلا ةماعل ءافكأب اوسيل ةلهاب

 رسكب يقنلا : تلق . نولكأيو ىتوملا ماظع نم يقنلا نوجرختسي اوناك مهنأ يكح . مهتءاندو
 . اقنلا عمجلاو «سمشلا نم نيعلا محشو مظعلا خم فاقلا نوكسو « نونلا

 مهنأل يلاوملا اومسو « برعلا ريغ يأ يلاوملا: يكاكلا لاق ضعبل ءافكأ يلاوملاو- : هلوق
 : دمحم) (مهل ىلوم ال نيرفاكلا نأو» ىلاعت هللا لاق ىلوم رصانلا يمسو « برعلااورصن

 . مهل رصان ال يأ ( ١١ةيآلا

 اوناك مهنأكف « مهقاقرتسا نم ليبسب اوناكو برعلا يديأ ىلع تحتف مهعالق نألو

 ينعي يلاوملا : ةعيرشلا جات لاقو« برعلا يلاوم اوناكف« مهيلع نملاب اوقخع مث« مهديبع
 . نآلا انركذ يذلا لثم ركذ مث « برعلا يديأ ىلع ةونع تحتف مهدالب نأل « اهب اومس « مجحلا
 : يلاوملا لاق نيح مجعلا ىلإ تبلغ رثكألا يف برع ريغ تناك ال « قتعلا يلاوملا: لمكألا لاقو
 . ضعبل اهضعب ءافكأ

 مصاع وبأو لافقلا لاق « مهيف ربتعي ال ببسلا نأ ىلإ ةراشإ : ش (لجرب لجر) : م : هلوق
 امك « نيدلاب لب «بسنلاب مهنيب رخافتلا نوكي الف « مهباسنأ اوعيض مهنإف : يعفاشلا باحصأ نم
 ناملس : ليقف « هيلإ رمألا ىهتناو «باسنألاب ةباحصلا ترختفا نيح ىسرافلا ناملس هيلإ راشأ
 برعلا بسن رابتعا يعفاشلا بهذم نم حصألاو « هاوس يل بأ ال مالسإلا يبأ :لاقف .؟ نمم

 . ةيشرقل ءفك ريغ يشرقلا ريغ يبرعلاو « ةيبرعل ًأؤفك سيل يمجعلاو « مجعلاك

 الو« مهباسنأ اوعيض مهنأل « بسنلا ينعي : ش ( شيرق نيب اميف لضافتلا ربتعي الو ) : م
 (انيور امل ) : م مهنيب اميف كلذ ريصيف ةيزجلاو مالسإلاب مهراختفا اغإو « باسنآلاب نورختفي

 . « ضعبل ءافكأ مهضعب شيرق 3٤ :١ هلوف وهو: ش

 ( ةفالخلا تيب لهأك ) : م ةيرحلا يف : ش ( ًاروهشم ًابسن نوكي نأ الإ كلذك دمحم نعو ) : م

 ناك مهدالوأ نم اًيشرق ءافلخلا دالوأ نم ةيشرق تجوزت ول ىتح « لضافتلا ربتعي ذئنيحف : ش
 . ضارتعالا ءايلوألل

 ةفالخلل اًميظعت ) : م كلذ لاق دمحم نأك يأ « فنصملا مالك اذه: ش ( لاق هنأك ): م

 ءافكأ مهضعب شیرقو : «لمكألا ةنازحخ» يفو « ةءافكلا لصأ مادعنال : ش ( ةنتفلل اتيكستو

 . ةفالخلاك فرشلا تيب نم ناك نم الإ ٠ ضعبل

 يف وهو « ناليغ نب سيق نم ةليبق : ةلهابلا: ش ( برعلا ةماعل ءافكأب اوسيل ةلهاب ونبو ) : م
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 ‹ ءافكألا نم وهف ًادعاصف مالسإلا يف ناوبأ هل ناك نمف يلاوملا امأو .ةساسخلاب نوفورعم مهنأل

 يف ناوبآ هل نمل اؤفک نوي ال مالسإلا يف دحاو بأ هل وأ « هسفنب ملسأ نمو.هيف ءابآ هل نمل ينعي

 وه امك« ىنئم اب دحاولا قحلأ -هللا همحر- فسوي وبأو. دحلاو بألاب بسلا مامت نأل مالسإلا

 رخافتلا نأل ؛ مالسإلا يف دحاو بأ هل نم ًاؤفك نوكي ال هسفنب ملسأ نمو .فيرعتلا يف هبهذم

 « مالسإلاب يلاوملا نيب اميف

 مهو ةأرما مسا وأ لجر مسا لصألا يف ناك ءاوس ةليبقلل ثينأتلاو « نادمه نم ةأرما مسا لصألا

 : هلوق ینعم وهو « ةءاندلاب نوفورعم

 ةساسخلاو ةسيسخلاو «ءيندلا سيسخلاو ءةءاندلاب يأ : ش ( ةساسخلاب نوفورعم مهنأل ) : م

 اوناكو « [. . .] ماظعلا ةيقب نولكأي اوناك مهنأ مهتساسخ نمو « سيسخلا اهيلع نوكي يتلا ةلاحلا

 اذإ مشاه نم لصألا عفني الو : مهلئاق لاق « اهنم تاموسدلا نوذخأيف « ىتوملا ماظع نوخبطي

 « هولكأف مهيف ءالغلا عقوف « ةوجع نم منص مهل ناك مهنأ مهتءاند نمو « ةلهاب نم سفنلا تناك

 . مهتهلآ اولكأ ةلهاب ونب : نولوقيو مهنوريعي برعلا تناكو

 ناوبأ نم لاحلا ىلع بصن : ش ( ادعاصف مالسإلا يف ناوبأ هل ناك نمف يلاوملا امآو ) : م

 : هلوق رسفو : ش ( هيف ءابآ هل نمل ينعب ءافكألا نم وهف) : م .نينثا ىلع دوعصلا ةلاح ىلإ [ . . . ]يآ

 نوكي حيحص بسن هلف مالسإلا يف ناوبأ هل ناك نم هلصاح « مالسإلا يف يأ : ش ( هيف ءابآ ) : م

 . رثكأ وأ ًابأ ةريشع هل نمل اًوفك

 نأل مالسإللا يف ناوبأ هل نمل اًرفک نوکی ال مالسإلا يف دحاو بأ هل وأ هسفنب ملسأ نمو ) : م

 مالسإلا يف دحاو بأ هل ناك نم ينعي : ش ( ىن اب دحاولا قحلأ فسوي وبأو .دجلاو بألاب ةبسنلا مات

 . هيف ناوبأ هل نمل اوف نوکی

 يف روكذملاو « ةياورلا رهاظ حيحصلاو « بألاب ءافكألا فسوي يبأ نعو : «طوسبملا» يفو

 يف يأ : ش ( فيرعتلا يف ) : م فسوي يبأ بهذم يأ : ش ( هبهذم وه امك ) : م هنع ةياور باتكلا

 فيرعتلا هب لصحي هيبأ مساو بئاغلا مسا اوركذ اذإ دوهشلا ناك « ةداهشلا يف صخشلا فيرعت

 . فسوي يبأ دنع

 ‹ دجلا ركذ نم دب ال هدنعو « يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو « دجلا ركذ ىلإ ةجاحالو

 نم كانه ناك اذإ امأ « همسا يف دحأ هكراشي ال « اًريخص دلولا ناك اذإاذه : يجورسلا لاقو

 . هنع هزییب ام رکذی یتح كلذب یفتکی ال هدجو هیبآ مساو همسا يف هک راشی

 م يعفاشلا لاق هبو : ش ( مالسإلا يف دحاو بأ هل نم اًرفك نوكي ال هسفنب ملسأ نمو ) : م

 يف اذه نأ يبوبحملا مامإلا نع «ةياهنلا» بحاص لقن : ش ( مالسإلاب يلاوملا نيب اميف رخافتلا نأل)

 بآ هل نمل ءفك وهف ملسم وهو برعلا نم مالسإللا يف هل بأ ال نم نإف برعلا يف امأف . يلاوملا
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 ىنعم هيفو ‹ رفكلل رثأ قرلا نأل ؛ انركذ ام عيمج يف مالسإلا يف اهريظن ةيرحلا يف ةءافكلاو
 ةفينح ىبأو لوق اذهو « ةنايدلا يأ نيدلا يف اضيأ ربتعتو : لاق . ةءافكلا ىنعم يف ربتعيف ءلذلا

 « رخافملا ىلعأ نم هنأل « حيحصلا وهو « -هللا امهمحر- فسوي يبأ

 اناك اذإ رخآ بسنل اؤفك بسنلاب نودعيف « بسنلاب نورخافتي برعلا نأل ؛ مالسإلا يف
 مالسإلا يف لهأ هل ناك نمف « مالسإلاب مهرخافتو مهباسنأ اوعيض دقف مجعلا امأو «نيملسم
 . هلارفك دعي الو مالسإلا يف هل لهآ ال نم ىلع رختفي

 ‹ فالخلاو قافولا نم : ش ( انركذ ام عيمج يف مالسإلا يف اهريظن ةيرحلا يف ةءافكلاو ) : م

 اذكو «لصألا ةيرحل اًرفك دبعلا نوكي ال ىتح < ءاهقفلا عامجإب ةربتعم ةيرحلا يف ةءافكلا ينعي
 رثأ قرلا نأل ) : م ةيرحلا يف ناوبأ هل نمل اًرفك نوكي ال قتعملاو . ةيلصأ ةيرحل اؤفك نوكي ال قتعملا
 وأ هسفنب ملسأ يذلا نأ : فسوي يبأ نعو : ش ( ةءافكلا ىنعم هيف ربتعيف « لذلا ىنعم هيفو ٠ رفكلل

 . هل اًرفك ناك رخآلا بسن لباقي ام لئاضفلا نم زرح وأ قتعأ

 ربتعت يأ : ش ( اًضيأ ربتعتو ) : م :ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يآ : ش ( لاق) : م

 ىوقتلا وهو : ش ( ةنايدلا يف يأ ):م : هلوقب هرسفو : ش ( نيدلا يف): م اًضيأ ةءافكلا

 ءالك الو« مالسإلا يف نيدلا قلطم نأل اذهب هرسف اغنإو . قالخألا مراكم وهو بسحلاو حالصلاو

 دعب ءايلوألل ضارتعالا قح يف مالكلا اغنإ « ةملسملا حاكن زاوج هطرش جوزلا مالسإ نأ لجأل
 يف ةءافكلا رابتعا يآ : ش (اذهو ): م ةنايدلا ىنعجب نيدلا يف الإ نوكي ال كلذو دقعلا ذافنإ

 ةءافكلا ربتعي اًكلام نإف « كلامو يعفاشلا لاق هبو : ش ( فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق) : م ةنايدلا

 « بسنلاو نيدلا يف الإ ربتعي ال : ةياور يف دمحأو يعفاشلا نع اذكه لقنو . هدحو نيدلا يف

 ناك « اًقساف نيلاصلا تانب نم ةأرما تحكن ول ىتح «يعفاشلا بهذم لثم دمحأ نع حصألاو
 ىوقتلا يف ةءافكلا نأ : ةفينح يبأ نع يور امع اًرارتحا : ش ( حيحصلا وهو) : م درلا قح ءايلوألل

 يف ةربتعم ريغاهنأ : فسوي يبأ نع يورامعو « «طيحملا» يف هركذ « ةربتعم ريغ بسحلاو

 يبوبحملا ركذو . «طيحملا» يف اذك « قالحخألا مراكمو بسنلاو بسحلا يف ةربتعمو « ىوقتلا

 سيسخلل اًرفك نوكي ال ةمشحو ةمرحو هاج هل يذلا وه بسحلا نأ مالسإلا ردص ىلإ ًاليحم
 . هل هاج ال يذلا

 نأل ؛يولعلل ءفك هيقفلا نإ ىتح « بسنلل ءفك بسحلا : ناخ يضاق عماج» يفو

 ءفك يمجعلا ملاعلاو لهاجلا ينغلل ءفك ريقفلا هيقفلا اذكو « بسنلا فرش قوف ملعلا فرش

 نيدلا نأل يأ : ش (هنأل) : م ؛ ةيبرعلل اًرفك نوكي ال هنأ حصألا : ليقو . ةيبرعلاو لهاجلا يبرعلل

 : تارجحلا) ¢ مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ # :ىلاعت هللا لاق : ش ( رخافملا ىلعأ نم ) : م

 .(٣١ةيآلا



 نم هنأل ؛ربتعت ال :-هللا همحر- دمحم لاقو . هبسن ةعضب ريعت ام قوف جوزلا قسفب ريعت ةأرملاو

 قاوسألا ىلإ جرخي وأ ‹ هنم رخسيو عفصي ناك اذإ الإ هيلع ايندلا ماكحأ ىنتبت الف ةرخآلا رومأ

 رهملل اكلام نوكي نأ وهو لاما يف ربتعتو : لاق . هب قحتسم هنأل؛ نايبصلا عم بعليو ناركس

 نوكي ال امهدحأ كلي ال وأ امهكلمب ال نم نإ ىتح« ةياورلا رهاظ ىف ربتعملا وه اذهو ةقفتلاو

 هماودو جاودزالا ماوق ةقفنلابو هئافيإ نم دب الف « عضبلا لدب رهملا نأل ؛ وفك

 هنمو « اًضيأ داضلا رسكب ةعضو ةعض هبسح يف لاقي « واولا نع ضوع ءاهلاو « ةعضو هلصأو
 ةدايزب ريعت ام رشكأب اهجوز قسفب سانلا اهريعي ةأرملا : ىنعملاو « سانلا نم ءيندلا رهو عيضولا

 . اهجوز بسن

 نم) : م نيدلا نأل يأ : ش ( هنأل ): م نيدلا يف ةءافكلا يأ : ش ( ربتعت ال : دمحم لاقو ) : م

 ىلع عفصي جوزلا ناك اذإ الإ يأ : ش ( عفصي ناك اذإ الإ « هيلع ايندلا ماكحأ ىنتبت الف ةرخآلا رومأ

 . لوهجلا ةغيص

 ىلع برضي « عفصي :هريغ لاقو « ناعفص لجرلاو « ةبكرم ةملك عفصلا : يرهوجلا لاق
 يأ : ش (جرخي وأ ): م رخسمتملا هنمو « هب ًأزهتسي يأ « جوزلا يأ: ش ( هنم رخسي وأ ) : م هافق

 يأ : ش (هب قحتسم هنأل ‹ نايبصلا عم بعليو ناركس ) : م هنوك لاح : ش ( قاوسألا ىلإ ): م جوزلا

 . عنصلا كلذب

 ناك نإف ركسملا برشي يذلا : لاق هنأ فسوي يبأ نعو « ىوتفلا هيلعو : «طيحملا» يفو

 لهأ نم ةحلاص ةأرمال اًؤفك نكي مل كلذ نلعي ناك نإو .ءءفك وهف اًناركس جرخي الو اركسم

 سيل اذه نأل ؛ ربتعم ريغ هنأ هدنع حيحصلاو . ءيش كلذ يف ةفينح يبأ نع لقني ملو « تاتويبلا

 خسفي ال اًقساف راص مث « ءفك وهو جوزت ول :«ةيريهظلا ىواتفلا» يفو . هكرت نكي مزالب

 خيش ركذ «يواحجلا» يفو . حاكنلا دعب اهرارمتسا ال حاكنلا تقو ةءافكلا رابتعا نأل «حاكنلا

 . قسفلا نلعي مل نإو « ةفينح يبأ دنع لدعلل اًوفك نوكي ال قسافلا نأ : مالسإلا

 نوكي نأ 0: م لاملا يف رابتعالا يأ : ش ( وهو لاملا يف ) : م ةءافكلا يأ : ش ( ربتعتو ) : م

 هنوك يأ : ش (اذهو ): م ةجوزلا ىلع قفني ام امهنأل ٠ ةوسكلا لوانتي : ش ( ةقفنلاو رهملل اكلام

 . ةقفنلاو رهملا يأ : ش ( امهكلمب مل نم نإ ىتح « ةياورلا رهاظ يف ربتعملا وه ): م ةفقنلاو رهملل اًكلام

 ماوق ةقفنلابو هئافيإ نم دب الف « عضبلا لدب رسهملا نأل اؤفك نوكي ال امهدحأ كلي ال وأ ) : م

 ءفك وهف ملاعلاو ناطلسلاك هاج اذ لجرلا ناك نإ : ليقو « كلذ نم دب الف : ش ( هماودو جاودزالا

 . ةقفنلا كلي ملنإو



 -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . افرع لجؤم هءارو ام نأل ءهليجعت اوفراعت ام ردق رهملاب دارملاو

 راسيب هيلع ارداق ءرملا دعيو « رهملا ىف ةلهاسملا يرجت هنأل ؛ رهملا نود ةقفنلا ىلع ةردقلا ربتعا هنآ
 ةقئافلا نإ ىتح -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق يف ةربتعمف ينغلا يف ةءافكلا امأف .هيبأ

 . رقفلاب نوريعتيو ىنغلاب نورخافتي سانلا نأل ؛ ةقفنلاو رهملا ىلع رداقلا اهئفاكي ال راسيلا يف

 مهرثكأو « هيف اوفلتخا« رهملا ىلع ردقي ملو بسكتلاب اهتقفن ىلع ردق نإ : ةريخذلا» يفو
 يفو . دمحم نع یوراذکو افك نوکی هنأ فسوی يبأ نع ماشه ركذو < وفك نوکی ال هنآ ىلع
 . ءفك وهف ارهش ةقفنلاو رهملا ىلع ردق نمو :هقفلا عماوج»

 ثيح نم يأ : ش ( اًقرع لجؤم ءءارو ام نأل « هليجعت اوفراعت ام ردق رهملاب دارملاو ) : م
 . «ىبتجملا» ىف اذك ةءافكلا طقست الف « هب بلاطمب سيلو «فرعلا

 ال ءابآلا نأل « هيبأ راسيب هيلع ةردقلا ربتعي الف لجؤي هلك مزراوخ لهأ فرع يفو : تلق
 . ةرادلا ةقفنلا نود دالوألا نع روهملا نولمحتي

 ‹ ةياورلا رهاظ ريغ اذه : ش ( رهملا نود ةقفنلا ىلع ةردقلا ربتعا هنأ فسوي يب نعو ) : م

 ناك نإف ةقفنلاو رهملا ىلع ردقي يذلا ءفكلا : لاق هنأ فسوي يبأ نع كلام يبأ نب نسحلا ىورو
 «اًرفك نوكي :لاق رهملا نود ةقفنلا كلم نإف : تلق . ءفكب سيل : لاق ةقفنلا نود رهملا كلي

 . فسوي يبأ لوق لثم يعفاشلا باحصأ ضعبو « دمحمو « ةفينح يبأ نعو
 اذإ :«طيحملا» يفو .نيرهش ةقفن ليقو « ةنس ةقفن ربتعملا :ةمئألا سمش عماج» يفو

 وهو هيبأ ءفك يبصلاو « ادج ةرينصلاك ةقفنلا ىلع ةردقلا ربتعت الف الإو عامجلل تحلص
 ةفينح يبأ لوق يف اهل ءفك وهف فلأب ةآرما جوزو نيد مهرد فلآ هل ناك ولو . حيحصلا
 نأل يأ : ش ( روهملا يف ةلهاسملا يرجت هنأل ): م . رهظألا يف ةيعفاشلا ضعب لاق هبو «دمحمو
 راسيب ) : م رهملا ىلع يأ : ش (هيلع ارداق ءرملا دعيو) : م رهملا يف ليجأتلاو ليهستلا يرجي راسيلا
 دجي الو « اهتقفن دجي ناك اذإ : (ةريخذلا» ىفو « بألا راسيب ةقفنلا ىلع ارداق دعي الو : ش ( هيبأ
 وأ ةأرلا تناك ةرسوم اًرفك نوكي الف ةقفنلا كلي مل نم ؛يتغملا ةينم» يفو ٠ ءفك وهف هسفن ةقفن
 يبأ لوق يفو « خسنلا رثكأ يفو : ش ( دمحمو ةفينح يبأ دنع ةربتعمف ينغلا يف ةءافكلا امآو):م ةريقف
 . ةقئافلا ةأرملا يأ : ش ( ةقئافلا نإ ىتح ) : م ةيعفاشلا ضعب لاق هبو « دمحمو ةفينح

 ( رقفلاب نوريعتيو ىنغلاب نورخافتي سالا نأل ةقفنلاو رهملا ىلع رداقلا اهئفاكي ال راسيلا يف ) : م
 الإ طرتشي ال :«حاکنلا» باتك يفو « لصألا ةياور ريغ يفامهنع روكذم لوقلااذهو : ش
 . ةقفنلاو رهملا ىلع ةردقلا

 ؛ ربتعي ال كلذ نأ حصألاو « : «ةريخذلا» بحاصو «هطوسبم» يف يسخرسلا مامإلا لاقو
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 ‹ عئانصلا يف ربتتيو ‹ حئارو داغ لاملا ذإ هل تابث ال هنأل ؛ ربتعي ال :-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 يبآ نعو ناتياور كلذ يف ةفينح يبأ نعو. -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع اذهو

 « سانكلاو غابدلاو كئاحلاو ماجحلاك شحفي نأ الإ حاكنلا يف ربتعي ال هنأ فسوي

 يأ «اذكهو اذكه هكلمب لاق نم الإ نورثكملا كله » : ةا لاق < لصألا يف ةمومذم لاملا ةرثك نأل

 . هب قدصت

 لاما ذإ ) : م هل تابث ال ينغلا نأل يأ : ش ( هل تابث ال هنأل ؛ ربتعي ال : فسوي وبأ لاقو ) : م

 يسي صخش نم مكو « يتأيو حوري هنأل ؛ صخش دي يف رمتسي ال لاملا نأل يأ : ش ( حئارو داغ

 . سكعلاب و « اريقف حبصيو ؛ اًينغ

 رابتعا يأ : ش (اذهو ): م فرحلا يأ : ش ( عئانصلا يف ) : م ةءافكلا يأ : ش ( ربتعتو ) : م

 مالسإلا خيش درو اذكهو « خسنلا رثكأ يف اذكه : ش ( دمحمو فسوي يبأ دنع ) : م ةءافكلا

 ‹ يقانغسلا لاق هبو « دمحمو ةفينح يبأ لوقاذه نأ مالسإللا رخف ركذ هداز رهاوخ

 ءفك وهف راطعلا امأ « راطعلاو زازبلل اًرفك غابدلاو سانكلاو ماجحلا نوكي ال ىتح «يعفاشلاو

 .زازبلل

 : ش ( ناتياور ) : م عئانصلا يف ةءافكلا رابتعا يف يأ : ش ( كلذ يف ةفينح يبأ نعو ) : م

 : ةياور يف هنعو « دمحم نع ةياور وهو « راطعلل اًرفكراطعلا نوكي ال ىتح ربتعي ال هنأ امهرهظأ

 . ماجحلاو كئاحلا الإ ضعب ءافكأ مهضعب يلاوملا

 شحفي نأ الإ حاكنلا يف ربتعي ال ):م ءفكلا يأ : ش : ش ( هنأ فسوي يبأ نعو ) : م

 ‹سراجلاو « غابدلاو « ماجحلاو ‹«سانكلا :«ةياغلا» يفو : ش ( سانكلاو غابدلاو كئاحلاو ماجحلاك

 زازبلا تنبل طايخلا الو طايخلا تنبل ارفك سيل رامحلا يف نالبلا يأ ميقيو ٠ يعارلاو « سياسلاو

 تناك نإو ناقهدلا تنبل ءفكب سيل كئاحلا [و] «يضاقلاو ملاعلا تنبلامه الو رجاتلاو

 ةياور ال : (طوسبملا»و «طيحملا» يف لاق دقو ٠ لقعلا ىف ةءافكلا امأو ٠ ءفك وه : ليقو .ةريقف

 نونجلا نأل « ةلقاعلل افك نونجملا نوكي الف « ربتعت : ليق مث « انباحصأ نم نيمدقتملا نع اهيف

 ةلزنمم نونحلا نألل «ربتعت ال: ليقو « ةفرحلا ةءاندو «رقفلا نم دشأ اذهف « حاكنلا دصاقم توفي

 قاحسإ يبأ نع قيزر نب رامع نع « ٥۲١( /۲) ثیدح نم ءزج يف دمحأ هاور : هدهاوشو هقرط عومجمب نسح (۱)

 الف ينابيشلا ناك نإو ‹ رضت هتنعنعف يعيبسلا ناك نإ قاحسإف . اًعوفرم . . . ةريره يبأ نع دايز نب ليمك نع

 . ررض

 يبأ ثيدح نم وهو . قثو دقو مالك هيفو ديعس نب ةيطع هيفو دمحأ هاور : ٠٠١( /۳) «ممجملا يف يمشيهلا لاقو

 ‹ ناميلس نب نارمع هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور : لاقو « ىزبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم هدروأو . ديعس

 . دهزلا» يف يمثيهلا اهركذ دهاوش هلو . ركنيو فرعي : يدزألا هيف لاق
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 ةفرحلا نأ رخآلا لوقلا هجو .اهتءاندب نوريعتيو فرحا فرشب نورخافتي سانلا نأ رابتعالا هجو

 تصقنو ةأرملا تجوزت اذإو :لاق . اهنم ةسيفنلا ىلإ ةسيسخلا نع لوحتلا نكميو « ةمزالب تسيل
 وأ اهلثم رهم اهل متي ىتح -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهيلع ضارتعالا ءايلوأاللف اهلثم رهم نع

 ىلع -هللا همحر- دمحم لوق ىلع حصياغإ عضولااذهو « كلذ مهل سيل :الاقو  اهقرافي

 . هيلع ةقداص ةداهش هذهو كلذ حص دقو «يلولا ريغب حاكنلا يف هيلإ عوجرملا هلوق رابتعا

 . نونجلااذكو « ةءافكلا تبثت ال ضارمألا رئاسو ٠ ضرما

 يتلا بويعلا نم وه ةمئألا ةيقب دنعو « ةلقاعلل اًرفك نونجملا نوكي ال :«ينانيغرملا» يفو

 مدخي يذلا وهو ءلكلا نم سخأ سماخ سنج انهو :هريغو ؛طيحملا» يفو . اهب حاكنلا خسفي
 . ادركاش : ىعدي يأ ةملظلا

 ةينابارسلا نومسي نيذلا ةفئاطلا مهو «سنج لك نم سخأ سداس سنج رصم يفو : تلق

 . سانلا خاسوأ نوفظنيو « ءالخلا تويبو ضيحلا نوفظني مهنآو

 فرحلا فرشب نورخافتي سانلا نأ ): م عئانصلا يف ةءافكلا رابتعا يأ: ش ( رابتعالا هجو ) : م

 ء«ماجحلاو كئاحلا الإ ءافكأ سانلا :١ مالسلا هيلع لاق « فرحلا ةءاند يأ: ش ( اهتءاندب نوريعتيو

 . هتحصب ملعأ هللاو « يكاكلا هركذاذك

 كفنت ال : ش ( ةمزالب تسيل ةفرحلا نآ ) : م رابتعالا مدع وهو : ش ( رخآلا لوقلا هجو) : م

 يأ: ش ( ةسيفنلا ىلإ ) : م ةسيسخلا ةفرحلا نع يأ : ش (ةسيسخلا نع لوحتلا نكميو ) : م لجرلا نم

 رقفلاو ‹ ةمزال ةفص هنأل ؛ بسنلا فالخب فرحلا نم يأ : ش (اهنم ) : م ةفيرشلا ةفرحلا ىلإ

 . ةداع هقرافي ال كلذك

 هلثم يف سانلا نباغتي ال اب يأ : ش ( اهلثم رهم نع تصقنو ةأرملا تجوزت اذإو :لاق ) : م

 نوكت الو : ش ( اهقرافي وأ اهلثم رهم اهل متي ىتح «-ةفينح يبأ دنع- اهيلع ضارتعالا ءايلوأللف):م

 لوخدلا لبق ةقرفلا تناك نإ رهملا اهل نوكي الو ‹ جوزلا لبق نم تعقو ام اهنأل ؛ اًقالط ةقرفلا

 . ىمسلملا اهل هدعبو

 يرودقلا عضو يأ : ش ( عضولا اذهو ): م ضارتعالا يأ : ش ( كلذ مهل سيل :الاقو ) : م

 عوج رمل هلوق رابتعا ىلع « دمحم لوق ىلع حصيامنإ ) : م هجولا اذه ىلع ةلأسملا هذه -هللا همحر-

 ةداهش ) : م ةلأسملا يأ : ش (هذهو ): م عوجرلا يأ : ش ( كلذ حص دقو يلولا ريغب حاكنلا يف هيلإ

 اهحاكن حصي مل ول هنإف « يلو ريغب حاكنلا يف امهلوق ىلإ دمحم عوجر ىلع يأ : ش (هيلع ةقداص

 . ضارتعالا مهل سيل : لقي مل يلولا ريغب

 سيلو يلو ريخب حاكنلا يف عضولا اذه نيعي مل نإ ميقتسي اغإ اذه: لوق : لمكألا لاقو

11۸ 



 يبألو. ةيمستلا دعب امك« هيلع ضرتعي ال هقح طقسأ نمو ءاهقح ةرشعلا ىلع داز ام نأ امهل

 فالخب «ةءافكلا هبشأف اهناصقنب نوريعتيو روهملا ءالغب نورختفي ءايلوألا نأ -هللا همحر- ةفينح
 هنبا وأ اهرهم نم صقنو ةريغصلا هتتبا بألا جوز اذإو . هب ريعتي ال هنأل ؛ ةيمستلا دعب ءاربإلا

 دنع اذهو « دحلاو بألا ريغل كلذ زوجي الو «امهيلع كلذ زاج هتأرما رهم ىف دازو « ريغصلا

 اذه ىنعمو « هيف سانلا نباغتي امب الإ ةدايزلاو طحلا زوجي ال :الاقو « -هللا همحر- ةفينح يبأ

 . امهدنع دقعلا زوجي ال هنأ مالكلا

 ةلأسملا عضو حص هجولا اذه ىلع تدقف ارهم مسي ملو جاوزلاب يلولا اهل نذأ ول هنإف « كلذك

 مث « لعفف ليلق رهمب اهجيوزت ىلع اهيلوو ةأرما ناطلسلا هركأ ول كلذكو «لوألا دمحم لوق ىلع

 اذه يف اذه نكي ملف « لوألا دمحم لوق يف كلذ هل سيل يلولا نود ةأرملا تيضرو هاركإلا لاز

 . ىهتنا ءامهلوق ىلإ دمحم عوجر ىلع ةلالد عضوملا

 ليوأت :«رارسألا» بحاص لاقو « هريغو «ةياهنلا»بحاص هلاق ام ةصالخ هلك اذه :تلق

 هاركإلا لاز مث ءاهلثم رهم نم لقأب اهجوزي نأ ىلع يلولاو ةأرملا تهركأ اذإاميف ةلأسملا
 نم لقأب جيوزتلا يلولا نم تبلط وأ :لاق مث ءامهدنع كلذ هل سيلف « يلولا ىبأيو «تيضرو

 . يلولا ربجي مل اهلثم رهم

 كلمت اهنأل : ش ( اهقح ةرشعلا ىلع داز ام نأ ): م دمحمو فسوي يبأل يأ : ش ( امهل ) : م

 دعب تأربأ ول ينعي: ش ( ةيمستلا دعب امك هيلع ضرتعي ال هقح طقسأ نمو ): م هتابثإو هطاقسإ

 . تءاش فيك هيف فرصتلا اهلف « اهعضب لدب هنآأل ٠ ضارتعالا يلولل نوكي ال رهملا ةيمست

 يف يأ : ش (ةءافكلا هبشأف اهناصقنب نوريعتيو روهملا ءالغب نورختفي ءايلوألا نأ ةفينح يبألو ) : م

 ةيمستلا دعب : امهلوق نع باوج : ش ( ةيمستلا دعب ءاربإلا فالخب ): م ؟ضارتعالا ملف ءرييعتلا
 دنعو «ضارتعا مهل سيلف «ةءورملا باب نم اذهو ءةبهو ءاربإ هنأل : ش ( هب ريعتيال هنأل ) : م

 يلولا نودب حاكنلا زاوج ءافتنال ةلأسملا هذه يف فالخلا روصتي ال : دمحأو كلامو يعفاشلا

 ريغصلا هنبا جوز يأ : ش ( ريغصلا هنبا وأ اهرهم نم صقنو ةريغصلا هتنبا بألا جوز اذإو ) : م

 ىلع ةدايزلاو ‹ ةريغصلا ىلع ناصقنلا زاج يأ : ش ( امهيلع كلذ زاج هتأرما رهم يف دازو ) :م

 يأ : ش (اذهو «دجلاو بألا ريغل كلذ زوجي الو ): م ةريغصلاو ريغصلا ىلع يأ « امهيلع ريغصلا

 . بألا يف دمحأو كلام لاق هبو : ش ( ةفينح يبأ دنع ) : م ناصقنلاو ةدايزلا زاوج

 ‹ةيرهاظلاو يعفاشلا لاق هبو : ش ( هيف سانلا نباغتي امب الإ ةدايزلاو طحلا زوجي ال : الاقو ) : م

 يأ : ش (مالكلا اذه ىنعمو ) : م ةدايزلا طقسي صقنلا ليمكتو « لثملا رهمب الإ زوجي ال مهدنعف

 لصأ انباحصأ ضعب دنع نأل كلذ لاق اإ: ش ( امهدنع دقعلا زوجي ال هنأ ) : م نيبحاصلا مالك
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 نم سيل لخملا رهم نع طحلا نأل اذهو «دقعلا لطبي هتاوف دنعف« رظنلا طرشب ةديقم ةيالولا نأل

 نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو . امهريغ كلذ كلي ملاذهلو  عيبلا يف امك «ءيش يف رظنلا

 يه ةيلاملا امأ رهملا ىلع وبرت دصاقم حاكنلا يفو < ةبارقلا برق وهو « رظنلا ليلد ىلع رادي مكحلا
 ‹ يلام لا فرصتلا يف ةدوصقملا

 نم عناملا نأل ؛لخملا رهم ىلإ درتو « يعفاشلا لاق هبو « ةدايزلاو طحلا زوجي الو « حيحص حاكنلا

 ال ‹ باتكلا يف ركذ هنأل ؛ ارمخ ىمسلملا ناك ول امك « حاكنلا ةحص عني ال هداسفو « ىمسملا لبق

 ريغ يف امك « امهدنع لطاب حاكنلا نأ حصألاو كلذ ىلع ضعبلا هلمحف «ءاقلطم امهدنع زوجي

 ( دقعلا لطبي ) : م رظنلا تاوف دعب : ش ( هتاوف دنعف رظنلا طرشب ةديقم ةيالولا نأل ) : م دحلاو بآلا

 . طرشلا مدع اذإ هدقع لطبي طرشب دقعلاب رومأملاك « لصألا نم: ش

 يف امك ‹ ءيش يف رظنلا نم سيل لثملا رهم نع طحلا نأل ) : م دقعلا نالطب يأ : ش (اذهو ) : م

 دقعلا زوجي ال اًدإف « هلثم يف سانلا نباتي ال ثيحب ناكو « هتميق نم لقأب عاب اذإ ينعي : ش (عيبلا

 رهم طح نم روكذملا يأ : ش ( كلذ كلمي مل ): م رظنلاب ةيالولا ديق لجّألو يأ : ش ( اذهلو ) : م

 . قافتالاب دحلاو بألا ريغ يأ : ش ( امهريغ ): م هيلع ةدايزلاو لما

 ءاتطاب دقعلا اذه يف ررضلاو رظنلاو : ش ( رظنلا ليلد ىلع رادي مكحلا نأ ةفينح يبألو ) : م

 هيلع بترتيف انه اه دوجوم وهو هيلإ ةيعادلا : ش ( ةبارقلا برق وهو ) : م هيلع ليلد رظنلا نكل
 ةقفنلا نم دوصقملا نأ مالكلا اذه ريرقت : ش ( دصاقم حاكنلا يفو ): م حاكنلا زاوج وهو مكحلا

 ديزت يأ : ش (وبرت ): م رهملا وه يذلا لالا ىوس دصاقم حاكنلا يف نأل ؛ ةتبلا لالا لوصح سيل

 . [.. .]ناسحإلا يف ةبولطملا تالامكلا نم : ش ( رهملا ىلع ) : م٠

 لدي هنإف «قادصلا نم اهل عفنأ يه يتلا « دصاقملا رئاس ريفوتل قادصلا يف رصق هنأ رهاظلاو ۰

 نإو « رظنلا لوصحب كلتو زاج ميتيلا لاب عنام اذإ يصولاك راصف ‹ ةحلصملا ىلع هلامتشا ىلع

 ملع اذإ ىتح رظنلا طرشب اعقاو اذه يف بألا فرصت ناكو « ميتيلا لام فالتإ رهاظلا يف ناك

 . ًالطاب هدنع ناک قسف وأ ةنايخب هنم رايتخالا ءوس

 وبأ اهجوز ةئامسمخ قادص ىلع - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع حوزت ةَ هنأ يور دقو

 قادص نع - امهنع ىلاعت هللا يضر - يلع نم ةمطاف جوزو « - هنع ىلاعت هللا يضر - ركب

 يف قادص الف لئاضفلا عمجم امهنأل ؛ امهلثم قادص نكي مل كلذ نأ مولعمو « مهرد ةئامعبرأ

 . رادقملااذه ىلع ديزي ايندلا

 ‹ عيبلا يف امك : امهلوق نع باوج اذه : ش ( يلاملا فرصتلا يف ةدوصقملا يه ةيلاملا امأ ) : م

 مل دسف اذإف « ةيلاملا تافرصتلا يف ةدوصقملا يه ةيلاملا نأل ؛ حيحص ريغ عيبلا ىلع امهسايق هريرقت

 . ضارتعالا تبثي اذهلف « شحافلا نبغلا للخ هب ربجي اهتلباقم يف ءيش نكي

۲۰ 



 ةمأ ريغص وهو هنبا جوز وأ «ًادبع ةريغص يهو هتنبا جوز نمو . امهريغ قح يف هانمدع ليلدلا

 نع ضارعإلا نأل اضيأ -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع اذه :-هنع هللا ىضر - لاق .زئاج وهف

 . ملعأ هللاو زوجي الف« ةءافكلا مدعل رهاظ ررض وه امهدنعو« اهقوفت ةحلصمل ةءافكلا

 حاكنلا زوجي الف « شحاف نبغب ريغصلا هنا لام بألا عيب زوجي ال : ليق «ىبتجملا» يفو

 اهل نكل ةفينح يبأ لوق لشم لوق يفو «دمحأو حصألا يف يعفاشلا لاق هبو « ىلوألا قيرطلاب
 فوخ مدعل ؛ دمحأو كلامو يعفاشلا دنع زوجي ال ةمأب ريغصلا هنبا جوز ول امأ « تغلب اذإ رايخلا

 ناك ءاوس اندنع نبالا ةمذ يف تبثي لب بألا ةمذ يف رهملا تبثي ال ريغصلا هنبا جوز ولو « تنعلا

 . دمحأو يعازوألاو يروثلا لاق هبو « اًرسعم وأ رسوم بألا

 كلام لاقو « ةفينح يبأ خيش دامح لاق هبو « بألا ةمذ يف تبشي : يعفاشلا لاقو

 .دمحأ نع ةياور وهو ‹« بألا ىلع رسعملا نبالا يف : ثيللاو

 كلذ كلي ال اذهلف : امهلوق نع باوج اذه: ش (امهريغ قح يف هانمدع ليلدلا ) : م

 ريغ قح يف مودعم رظنلا ىلع لادلا ليلدلا نأ هريرقتو « ةقفشلا روفو ليلدلاب دارأو ءامهريغ

 : هلوق هربخ وأ ءادتبالا ىلع عوفرم « ليلدلاو : هلوقو . امهريغل زوجي ال كلذلف « دحجلاو بألا

 اذهف« ليلدلا انمدعو هريدقت رهاظلا هرسفي ردقم لعفب اًبوصنم ليلدلاو نوكي نأ زوجيو هانمدع

 . رسفملاو رسفملا عمتجي ال ىتح

 يف واولا : ش ( زئاج وهف ةمأ ريغص وهو هنبا جوز وأ « ادبع ةريغص يهو هتنبا جوز نمو ) : م

 زوجي ال دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو « ريغص وهو : هلوق يف واولااذكو «لاحلل ةريغص يهو

 «بهذملا ىلع ةبيعملا جوزتت الف« مهلصأ ىلع تنعلا فوخ ةيمدعل ةمأ ريغصلا هنبا جيوزت هل

 اهجوز ول :هيفو «جاهنملا» يف هركذ < حصألا ىلع لاصخلا يف هئفاكي ال نم جيوزت هل زوجيو

 . حصألا يف حصي مل يلو اهل سيلو ءفك ريغ نم ناطلسلا

 يبأ دنع زاوجلا يأ : ش ( ةفينح يبأ دنع اذهو ) : م : - هللا همحر - فنصملا : ش (لاق ) : م

 هردقو « اهعفن قوفت ةحلصمل يأ : ش ( اهقوفت ةحلصل ةءافكلا نع ضارعإلا نأل ء اًضيأ) : م ةفينح

 الف ةءافكلا مدعل رهاظ ررض وه امهدنعو ) : م كلذ يف ذئنيح ضارتعا الف ةءافكلا تاوفب بألا

 . مهفاف ةقباسلا ةلأسملا نم ليلعتلا ريظن نيبناحلا نم ليلعتلاو : ش (زوجي
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 اهريغو حاكنلاب ةلاكولا يف لصف
 ةأرملا تنذأ اذإو. زوجي ال :-هللا همحر رفز لاقو « هسفن نم همع تنب جوزي نأ معلا نبال زوجيو

 : -هللا اهمحر- :يعفاشلاو رفز لاقو « زاج نيدهاش ةرضحب دقعف« هسفن نم اهجوزي نأ لجرلل

 - يعفاشلا نأ الإ« عيبلا يف امك« اكلمتمو اكلم نوكي نأ روصتي ال دحاولا نأ امهل . زوجي ال
 .ليكولا يف ةرورض الو «هاوس هالوتي ال هنأل ؛ ةرورض يلولا يف : لوقي -هللا همحر

 يلوضفلا حاكنك ةلاكولا ريغ يأ ءاهريغو حاكنلاب ةلاكولا مكح نايب يف لصف اذه : يأ : ش

 اعرف ةلاكولا تناك ولو «يلولاو يلوضفلاو ليكولا ماكحأ ىلع لمتشي لصفلا اذه نأل «يلولاو

 بسان « هيلع ىلوملا ىلع يلولا فرصتك لك وملا ىلع ذفني ليكولا فرصت نإ ثيح نم ةيالولا نم
 . ةدح ىلع لصف يف ءايلوألا باب يف اهركذ

 « اهنذإ ريغب ةريغصلا همع تنب يأ : ش ( هسفن نم همع تنب جوزي نأ معلا نبال زوجيو ) : م

 نم نالف نب نالف تنب ةنالف يمع تنب تجوز ينأ اودهشا : لوقي نأ هتروصاهنذإب ةغلابلاو

 لاقو .ةيرهاظلاو «روث وبأو« يروللاو« دمحأو« يعفاشلاو« كلام لاق هبو «يسفن

 رذنملا نب ركب وبأ هراتخاو «قاحسإو «نيريس نب دمحمو يرصبلا نسحلا بهذ هيلإو : يجورسلا

 . يعفاشلا لاق هبو : ش ( زوجي ال : رفز لاقو ) : م

 كلذ يأ : ش (زاج ںیدهاش ةرضحب دقعف «هسفن نم اهجوزي نأ لجرلل ةآرملا تنذآ اذإو ) : م

 لاقو ءاهجوزيل هريغ ىلإ اهرمأ دري : دمحأ لاقو : ش ( زوجي ال : يعفاشلاو رفز لاقو ) : م اندنع

 نماهجوزاذإ ليكولا يف فالخلا اذكهو «هنم دعبأ وه مع نبا هنم اهجوزي : يرذعلا نباو ةداتق

 . نيهجولا دحأ يف الإ يأ كلذ زوجي ال : يعفاشلا لاقو « هسفن

 يف امهكارتشال يعفاشلاو رفز ليلد نيب عمج امغنإ ٠ يعفاشلاو «رفزل يأ : ش (امهل ) : م

 دحاو نمز يف دحاو ءيشب : ش ( اًكلمتمو اكلم نوکی نأ روصتب ال دحاولا نأ ): م وهو ىنعم

 « ةلاكولا هذه حصت ال « هسفن نم ةعلس عيبي نأب عئابلا يرتشملا لكوي ينعي : ش ( عيبلا يف امك ):م

 اًضيأ لجرلا كلذ نيعلا بحاص لكوو « هنيعب ءيش ءارشب ًالثم الجر ديز لكو وأ عيبلااذه الو

 . اًکلمتمو اًکلمن ریصي دحاولا نآ امك « زوجي ال دیز نم هعیبی نب

 اكرتشم ناك نإو رفزو يعفاشلا ليلد نأ ىلإ ءانتسالاب راشأ : ش ( لوقب يعفاشلا نأ الإ ) : م

 يلولا يف) :م : لوقي ثيح انبهذمك هيف هبهذم نآل ؛يلولا ىنشتسا هنكلو روكذملا ىنعملا يف

 ريغ ءاسنلا ةرابع نأل ؛يلولا ىوس هالوتي ال دقعلا نأل يأ: ش ( هاوس هالوتي ال هنأل «ةرورض

 الو ةرورض يلولا ةرابعب دقعلا دييقت يف نألو : ش ( ليكولا يف ةرورض الو ) : م هدنع ةحيحص
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 هيلإ قوقحلا عجرت الو « ريبعتلا نود قوقحلا يف عنامتلاو « ريفسو ربعم حاكنلا يف ليك ولا نأ انلو

 نمضتي تجوز: هلوقف هيفرط ىلوت اذإو. هيلإ قوقحلا تعجر ىتح رشابم هنأل ؛ عيبلا فالخب

 نإف ‹ فوقوم امهالوم نذإ ريغب ةمألاو دبعلا جيوزتو: لاق . لوبقلا ىلإ جاتحي الف « نيرطشلا

 « هاضر ریغب ًالجر وأ « اهاضر ریغب ةًأرما لجر حوز ول كلذكو « لطب هدر نإو « زاج ىلوملا زاجأ

 زيجم هلو يلوضفلا نم ردص دقع لك نإف ء اندنعاذهو

 وهو « هماقم اًمئاق ةروص نيبناحلا دحأ نم هريغ رمأي نأ بابلا ىف ام رثكأ نأل «ليكولا ىف ةرورض

 . دقعلا ةرشابم كلميف « اًعرش نيبناجلا نم يلولا
 « نينثا نع أربعم نوكي نأ زوجي دحاولاو : ش ( ريفسو ربعم حاكنلا يف ليكولا نأ انلو ) : م

 .«ناويدلا» يف اذك .موقلا نيب حلصملا : ةغللا يف ريفسلاو

 حلصلا يف مهنيب يشاملا موقلا نيب ريفسلا : ةرهمجملا باتك» يف ديرد نبا لاقو

 «املسمو املسمو ابلاطمو اًبلاطم هنوك وهو : ش (قوقحلا يف ) : م يفانلا يأ: ش (عنامتلاو):م

 ءانركذ امك نينثا نيب اربعم نوي نأ حلصي يلولا يأ : ش ( ريبعتلا نود ) : م اًمصاخمو اًمصاخمو

 عجرت الو) : م ةداضم ماكحأ ىلإ يدؤي الف« نيصخش نيب دقعلا ريصيف « امهيلإ دقعني ةرابعلا نإف

 نأل يأ : ش ( هنأل « عيبلا فالخب ): م رشابم ال ربعم هنأل «ليكولا ىلإ يآ : ش (هيلإ قوقحلا

 نمثلا ةبلاطم نم عيبلا دقع قوقح يأ : ش (هيلإ قوقحلا تعجر ىتح رشابم ): م عيبلا يف ليكولا

 . عيبلا يف ليكولا ىلإ عجري كلذ لك « اهريغو ةدهعلاب مايقلاو « يملا ميلستو

 ( نيرطشلا نمضتي تجوز : هلوقف ): م دقعلا يفرط ىلوت اذإ يآ : ش ( هيفرط ىلوت اذإو ) : م

 لوبقلاو باجيإللا امهو « دقعلا يرطش ماقم موقي نالف نم ةنالف تجوز : ليكولا لوق يآ : ش

 نيترابع ماقم اًضيأ ةدحاولا هترابع تماق « نينثا ماقم ماق دحاولا نأل ؛لوبقلا ىلإ حاتحي الو

 . : ش ( لوبقلا ىلإ جاتحي الف):م

 امهالوم نذإ ريغب ةمألاو دبعلا جيوزتو ) : م : (هرصتخم» يف يرودقلا لاق يأ : ش ( لاق ) : م

 لجر جوز ول ) : م فوقوم كلذك يآ : ش (كلذكو «لطب هدر نإو ءزاج ىلوملا زاجأ نإف . فوقوم
 نوك يأ : ش (اندنعاذهو هاضر ريغب ) : م الجر لجر حوز وأ يآ: ش ( ًالجر وأ اهاضر ريغب ةأرما

 يأ: ش ( زيجم هلو يلوضفلا نم ردص دقع لك نإف ) : م انباحصأ بهذم ةزاجإلا ىلع اًفوقوم دقعلا

 عوقولا ةلاح ًاليصأو ًاليكو وأ رخآ اًيلوضف ناك ءاوس « باجيإلا لبقي لباق يأر زيجم دقعلل

 اذإ امك زيجم هل نكي ملاذإ هنأل زيجم هلو : هلوقب ديق اغنإو ءاهوحنو ةراجإلاو حاكنلاو عيبلاك

 . دقعلا فقوتي ةميتي يلوضفلا حوز

 . دقعلا فقوتي نأ ىغبنيف ىضاقلا اذكو « زيجم ناطلسلا :تلق نإق

۳ 



 نأل؛ ةلطاب اهلك يلوضفلا تافرصت : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ةزاجإلا ىلع افوقوم دقعنا

 ردص فرصتلا نكر نأ انلو . وغلتف مكحلا تابثإ ىلع ردقي ال يلوضفلاو « ةمكحل عضو دقعلا

 هذفني هيف ةحلصملا ىأر اذإ ىتح « ًافوقوم دقعنيف هداقعنا ىف ررض الو« هلحم ىلإ ًافاضم هلهأ نم

 . دقعلا نع دقعلا مكح ىخارتي دقو

 نمو ءًالثم برحلا رادك يضاق الو « هيف ناطلس ال عضوم يف ةلأسملا ضرف نكمي :تلق

 سيلو بيع حاكنلا نأل « زيجلملا مدعل لطبي لب فقوتي ال ثيح بتاكملا دبع جيوزت روصت
 . بتاكملا بسك نع يبنجأ هنأل « ىلوملا ةزاجإ اذكو «بتاكملا ةزاجإ زوجي الو «بسكب

 يف رمع وبأ لاقو « ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو : ش ( ةزاجإلا ىلع اًفوقوم دقعنا ) : م

 نإ رايخلاب ديسلا ذإ « هديس نذإ ريغب جوزتي دبعلا يف هباحصأو كلام لوق فلتخي مل : «ديهمتلا»
 . هخسف ءاش نإو « هزاجأ ءاش

 : يضاقلا ليعامسإ لاقو . اذه ىلع ةنيدملاب اندنع رمألا : يراصنألا ديعس نب ىيحي لاقو

 ءاًقالط ةقرفتلا كلام لعجو « مكحلاو« يبعشلاو «يرصبلا نسحلاو « بيسملا نب ديعس لوق وهو

 . هل يصوملا لوبق ىلع ةيصولا فيقوت ىلعاوعمجأو « كلام ةزاجإ ىلع عيبلا فقوت اوزاجأو

 نأل ) : م ةياور يف دمحأ لاق هبو : ش ( ةلطاب اهلك يلوضفلا تافرصت : يعفاشلا لاقو ) : م

 تابثإ ىلع ردقي ال يلوضفلاو ) : م مكحلا وه ةيلصألا دصاقملا ىلع ءانب: ش ( ةمكحل عضو دقعلا

 اذإو «ىفخي ال ام داسفلا نم هيفو « سانلل سانلا لاومأ كيلمت سانلل زاجل الإو : ش (وغلتف مكحلا

 . ًوغل همالک ناک ردقی ال ناک

 وهو : ش ( هلهأ نم ردص ):م لوبقلاو باجيإلا وهو : ش ( فرصتلا نكر نأ انلو ) : م

 الو« مرحمب تسيل« مدآ تانب نم ىثنألا وهو : ش ( هلحم ىلإ اًفاضم ) : م هنو لاح غلابلا لقاعلا

 داقعنا يف يأ : ش ( هداقعنا يف ررض الو ): م صوصنملا ددعلا ىلع ةدئاز الو «ةكرشم الو «ةدتعم

 ىأر اذإ ىتح ): م بئاغلاب ررضلا قحلي اليك : ش ( اًقوقوم دقعنيف ) : م مزال ريغ هنوكل فرصتلا

 . هلطبأ الإو : ش ( هذفني هيف ةحلصملا

 دق دقعلا نأل : يعفاشلا لوق نع باوج وهو : ش ( دقعلا نع دقعلا مكح ىخارتي دقو ) : م

 ىلإ رخأ لب« مدعي ملانه مكحلا نكل كلذ انملس ينعي« بجوملاب لوق اذه « ةمكحل عضو
 «رايخلا طوقس ىلإ خارتم هموزل نإف «رايخلا طرشب عيبلاك دقعلا نع ىخارتي دق مكحلاو « ةزاج إلا

 ةزاجإلاب رخآ رهمو «لوخدلاب لثلا رهم همزلي حاكنلا ىلوملا زاجأ مث ءاهمساذإ دعبأ مث
 . دسافلا حاكنلا يف لوخدلاك فوقوملا حاكنلا يف لوخدلا نأل «اًسايق

 ءدحلا مزلل هالولف «دقعلاب همزلي امنإ لثملا رهم نأل ؛دحاو رهم همزلي ناسحتسالا يفو

 ال اذو ءنارهمدحاولا دقعلا يف مزلل نارهملا مزل ولف« دقعلا ةمكحبب مزلي اًضيأ ىمسملاو
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 : رخآ لاق نإو ‹ لطاب وهف تزاجأف ربخلا اهغلبف « ةنالف تجوزت دق ينأ اودهشا : لاق نمو

 عيمج تلاق يتلا يه ةأرملا تناك نإ كلذكو « زاج تزاجأف ربخلا اهغلبف هنم اهتجوز ين اودهشا

 اذإ : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو ٠ كلذ

 وأ« نيبناجلا نم ًايلوضف حلصي ال دحاولا نأ اذه لصاحو .زاج هزاجأف هغلبف ابئاغ اهسفن تجوز
 ‹ هل ًافالخ ‹ امهدنع بناج نم ًالیصأو بناج نم ًايلوضف

 فيراعتلاو «هبسنو همساب هفرعاذإ حصت اغنإ لكوملا ةبيغ دنع ليكولا دقع ةياهنلا» يفو «زوجي

 ملو اهبسني ملو «يسفن نم اهجوز ن ينتلكو ةنالف نأ اودهشا : لاقو « اهرمأب هسفن نم اهجوز
 . ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف ذفني دوهشلا اهفرعي

 فرعي امغنإ بئاغلا نأل « حاكنلا زوجي ال دوهشلا اهفرعي ملو اهبسني ملنإ : «لزاونلا» يفو

 ول :«يضاقلا حرش يفو «زوجيال ينتلكو دق ةأرما هتجوزت : لاق ول هنأ ىرت الأ« ةيمستلاب

 اهاريو اهباقن عفرت ملام زوجي ال رشبو نسحلا نعف «دوهشلا اهفرعي الو « اهفرعي ال ةبقنم تناك

 . يشاترمتلا مامإلا هركذ «دوهشلا

 ام ةأرملا تزاجأ يأ : ش ( تزاجأف ربخلا اهغلبف « ةنالف تجوزت دق ين اودهشا : لاق نمو ) : م

 نإو ): م فسوي يبأل اًقالخ دمحمو ةفينح يبأ دنع : ش ( لطاب وهف ) : م اهتبيغ يف لجرلا هلاق

 دق يأ : ش ( هنم اهتجوز دق ينأ اودهشا ) : م ةلأسملا هذه يف رخآ يلوضف لاق نإو يأ : ش (رخآ لاق

 ةأرملا يأ : ش (ربخلا اهغلبف): م هنماهتجوز دق ينأ اودهشا لجرلا لاق يتلا ةنالف تجوزت

 ‹فقوتي الو لطبف اهل زيجم ال ىلوألا نأ نيتلأسملا نيب قرفلاو « دقعلا يأ : ش ( زاج تزاجأف):م

 . زيجملا دوجو فقوتلا طرش نأ رم امل فقوتيف زيجم اهل ةيناثلاو
 : ش (كلذ عيمج يف تلاق يتلا يه ةأرملا تناك نإ ) : م زوجي كلذكو يأ : ش ( كلذكو ) : م

 يف ادحاو هنع بطاخو « اًتالف تجوزت دق ينأ اودهشا : كلذ عيمج يف ةأرملا تلاق اذإ ينعي

 ةفينح يبأ دنع اذهو ) : م زيجملا دوجول زئاج وهف زاجأف ربخلا هغلبف « كايإ : هتجوز لاقف «سلجللا

 . دمحمو ةفينح يبأ لوق ركذ ام عيمج يأ : ش ( دمحمو

 اهسفن اهجوزت بئاغلا غلب يأ : ش ( ربخلا هغلبف اًبئاغ اهسفن تجوز اذإ : فسوي وبأ لاقو ) : م

 فسوي يبأ زيوجتو « دقعلا يأ : ش ( زاج ): م كلذ بئاخلا زاجأف يأ : ش ( هزاجأف ) : م هايإ

 . اهلك روصلا هذه يف ةلأسملا

 نم اًيلوضف حلصي ال دحاولا نأ ) : م روصلا نم ركذ ام لصاح يأ : ش ( اذه لصاحو ) : م

 اًقالخ) : م دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ : ش ( امهدنع بناج نم ًاليصأو بناج نم اًبلوضف وأ «نيبناجلا

 . - ىلاعت هللا همحر- فسوي يبأل يأ : ش (هل
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 ناك ول : لوقي وه . عامجإلاب زاج ليصألاو يلوضفلا نيب وأ« نييلوضفلا نيب دقعلا ىرج ولو
 . لام ىلع قاتعإلاو « قالطلاو « علخلاك راصو فقوتي ًايلوضف ناك اذإف « ذفنب نيبناحلا نم ًارومأم

 فقوتب ال دقعلا رطشو « ةبيغلا دنع اذكف ةرضحل ا ةلاح رطش هنأل .دقعلا رطش دوج وملا نأ امهلو

 نيدقاعلا ىلإ همالك لقتني هنأل٬ نيبناجلا نم رومأملا فالخب « عيبلا يف امك «سلجلا ءارو ام ىلع

 نرمي فرصت هنأل ؛ راتخاو علخلا اذكو « مات دقع نييلوضفلا نيب ىرج امو

 ‹نيبناجل ا نم ًاليكو « بناج نم ًاليصأ «بناج نم ًاليكو حلصي دحاولا نأ انباحصأ عمجأو

 ايلوو «بناج نم ًاليصأ بناج نم اًيلوو « نيبناجلا نم ًاليكوو بناج نم ًاليصأ بناج نم الوو

 «بناج نم اًيلوضفو نيبناجلا نم اًيلوضف حلصي لهو « حاكنلا يف بناج نم ًاليكو بناج نم

 ىتح «بناج نم ًاليصأ بناج نم اًيلوضف وأ ًاليكوو بناج نم اًيلوضف وأ «بناج نم اًبلوو

 : فسوي يبأ دنعو ‹« فقوتي الو حلصي ال : دمحمو ةفينح يبأ دنعف « ةزاجإلا ىلع دقعلا فقوتي

 . لاحم وهف نيبناجلا نم ًاليصأ دحاولا نوك امأ « فقوتيو حلصي

 ناتاه : ش ( عامجإلاب زاج ليصألاو يلوضفلا نيب وأ ٠ نييلوضفلا نيب دقعلا ىرج ولو ) : م
 : ش (ناک ول : لوقي ): م فسوي يبأ يأ : ش ( وه ) : م ناترهاظ امهو ءامهيف فالح ال ناتروص

 : ش ( فقوتي ) : م رمأ ريغب ينعي : ش (اًيلوضف ناك اذف ذفني نيبناجلا نم ارومأم ) : م يلوضفلا يآ

 نأل ؛ءاهتنا ةزاجإلا رابتعاب اذكف «ءادتبا نذإلا رابتعاب « حاكنلا يف مات دقع دحاولا مالك نأل

 يتآرما تعلاخ : لاق اذإ جوزلا نإف : ش ( علخلاك راصو ): م ةقباسلا ةلاكولاك ةقحاللا ةزاجإللا

 : ش ( قالطلاو ) : م قافتالاب زاج اهملع سلجم يف تلبقف ءربخلا اهغلبف «ةبئاغ يهو اذك ىلع

 قالطلا ىلإ مجري : ش (لام ىلع ) : م قاتعإلاك يأ : ش (قاتعإلاو ) : م لام ىلع قالطلاك يأ

 . هانرسف امك اًعيمج قاتعلاو

 م هفصن يأ : ش ( دقعلا رطش دوجوملا نأ ) : م دمحمو ةفينح يبأل يأ : ش ( امهلو) : م

 ىتح ارضاح هنوك ةلاح يأ : ش ( ةرضحلا ةلاح ): م رطش هنم دوج وما نأل يأ : ش (رطش هنأل)

 . لطبل اًمات ادقع ناك ولو «رخآلا لوبق لبق مايقلاب لطبيو «رخآلا لوبق لبق عوجرلا كلم
 تعب : لجرلا لاق اذإ امك : ش ( عيبلا يف امك« سلجللا ءارو ام ىلع فقوتي ال دقعلا رطشو ) : م

 عئابلا نع لبقي ملو نالف دبع تيرتشا :لاقو ء ادحأ يرتشملا نع لبقي ملو نالف نم يدبع

 دعب ةقحاللا ةزاجإلاب ذفني مل فقوتي مل املف ءادحأ امهنع لبقي ملو نالف تعب : لاقو ءادحأ

 : م نيمالكلاك ريصيف : ش (نيدقاعلا ىلإ همالك لقتني هنأل٬ نيبناجلا نم رومأملا فالخب ):ءم سلجللا

 لب « لاحلا يف ذفني ال هنأ الإ «.لوبقلاو باجيإلا دوجول : ش (مات دقع نييلوضفلا نيب ىرج امو)
 . ررغلا قحلي اليك هل دوقعملا ةزاجإ ىلع فقوتي

 نيمي فرصت هنأل ) : م هيلع قاتعإلاو « لام ىلع قالطلا يآ : ش ( راتخاو « علخلا اذكو ) : م
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 همزلت مل ةدقع يف نيتنثا هجوزف ةأرما هجوزي نأ الجر رمأ نمو . هب متيف مزل یتح هبناج نم
 نيع ريغ امهادحإ ىف ذيفنتلا ىلإ الو « ةفلاخملل امهذيفنت ىلإ هجو ال هنأل٬ امهنم ةدحاو

 ةمأ هجوزف ةأرما هجوزي نأ ريمأ هرمأ نمو . قيرفتلا نيعتف ةيلوألا مدعل « نييعتلا ىلإ الو ةلاهجلل

 هریغل

 يأ : ش ( هب متیف مزل یتح ) : م :هلوق ىنعم وهو عوجرلا لبقي ال اًمزال ناک اذهلو: ش (هبناج نم

 نم علخلا نأل ؛ هبناج نم ناك اغنإو « اَّمات ادقع ناكف فلحلاب الإ متي ال نيميلا نأل ؛ فلاحلاب

 نإ : لاق ناك هنأل ؛نيي فرصت : لاق اغنإو « ىلاعت هللا ءاش نإ ءىجيس ام ىلع ةضواعم اهبناج

 ال «قاتعلاو« قالطلا عوقو طرش لوبقلاو «رح وهف هل لبق نإو ‹«قلاط يهف مهرد فلأ تلبق

 . دقعلا طرش

 رمألا يأ : ش ( همزلت مل ةدحاو ةدقع يف نيتنثا هجوزف ةأرسما هجوزي نأ ًالجر رمأ نمو ) : م

 نيتنثلا يف دقعلا ذيفنت يأ : ش ( امهذيفنت ىلإ هجو ال هنأل ) : م نيتنثلا نم يأ : ش ( امهنم ةدحاو):م

 ريغ ) : م هنوك لاح : ش (امهادحإ يف ): م دقعلا ذيفنت يأ : ش ( ذيفنتلا ىلإ الو ءةفلاخملل) : م

 «نايبلا طرشب اًقلعم نوكي ةلوهجملا يف حاكنلا نأل ؛ : ش (ةلاهجلل) : م ةنيعم ريغ يأ : ش (نيع

 نييعت ىلإ اًضيأ هجو ال يأ : ش ( نييعتلا ىلإ الو ): م ءاطخألاب حاكنلا كلم قتيلعت زوجي الو

 رمألا ناك نإف « ىرخألا نم ىلوأب تسيل امهادحإ نأل : ش ( ةيلوألا مدعل ) : م امهنم ةدحاو

 : دويق ةلأسملا يفو : ش ( قيرفتلا نيعتف ) : م كلذك

 ةدحاو ةدقع ىف نيتأرما هجوزي نأ هرمأ ولف «نيتأرما هج وزف ةًأرما هج وزي نأب هرمأ هنأ : لوألا

 . زوجي ال ذئنيحف ةدقع يف نيتأرما الإ ينجوزت ال : لاق اذإ الإ « زاج ةدحاو هجوزف

 . ةنيعملا همزلي اهعم ىرخأ هج وزف « اهنيع ولف ءاهنيعي ملو ةأرما هجوزي نأ هرمأ هنأ : يناثلاو

 همزل نيتدقع يف هجوز ول هنأل« ةدحاو ةدقع ىف نيتنثا هجوز ليكولا نأ : ثلاغلاو

 . هنع يلوضف هنأل « ةزاجإلا ىلع فوقوم ةيناثلا حاكنو « ىلوألا

 اهنيع ريغب امهدحأ حصي ال ًالوأ : لوقي فسوي وبأو : امهنم ةدحاو همزلي مل : لاق : عبارلاو

 . اًنالث هيتأرما ىدحإ قلط ول امك « ةحوكنم

 قيلعتلاامهلامتحال قالطلاك سيل هنأل« فيعضاذهو : ىسخرسلا ةمئأالا سمش لاق

 نايبلاب قلعت هنأل ؛ لوهجلملا يف تبثي مل طرشلاب قيلعتلا لمتحي ال امو « حاكنلا نود طرشلاب

 . قالطلا فالخب

 مامإلا لاقو «كلذك هريغ مكحو ريمألاب ديق : ش ( ةأرما هجوزي نأ ريمأ هرمأ نمو ): م

 وأ : ش (هريغل ةمأ ) : م ليكولا : ش (هجوزف ) : م اًَريمأ نكي ملاذإ فالخلا هذه ىلعو : يبوبحللا
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 فسوي وبأ لاقو ‹ ةمهتلا مدعو« ظفللا قالطإ ىلإ اعوجر -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع زاج

 وهو« فراعتملا ىلإ فرصني قلطملا نأل؛ وفك هجوزي نأ الإ ‹ زوجي ال : -هللا امهمحر- دمحمو

 كرتشم فرعلا : انلق . ءافكألاب جوزتلا

 ريمألا ديق ناك اذه ىلعف ةنونجم وأ« ةجولفم وأ : ىكاكلا لاق «نيديلا ةعرطقم وأ ءايمع ةرح

 امأ ءامهدنع ةلاكولا ىف ةنسحتسم لاجرلا ال ءاسنلا بناج ىف ةءافكلا نأل « هب ديق : ليقو ءاًقافتا

 ىلاعت هللا يضر - ةشئاع جوزت مالسلا هيلع هنأل « عامجإلاب زوجي ىهتشت ال ةريغص هجوز ول

 . یهتنا ‹ نینس تس تنب يهو - اهنع

 لئاسم ىف ةلأسملا نأل ؛- هللا همحر - دمحم ظفلل ةقفاوم ريمألاب هركذ نأ رهاظلا :تلق

 نأ ينرمأ شيرق ءارمأ نم ريمأ يف ةفينح يبأ نع «بوقعي نع« دمحم ىور «ريغصلا عماجلا»

 . زاج : لاق هريغل ةمأ هتج و رف ةأرما هجوزأ

 الو « ارومأم هسفن لعج ثيح « اعضاو هسفن يف ةفينح وبأ ةلأسملا عضو اغإ : يزارتألا لاقو

 نوكي نأ دعب يشرق ريغ وأ ايشرق« ريمأ ريغ وأ « ريم لكوملا نوكي نأ نيب مكحلا توافتي

 ناكمل عامجإلاب زوجي ال هسفن ةمأ هجوز ولذإ « هريغل ةمأ : هلوقب ديق اغنإ هريغل ةمأ هجوزف ارح

 . (ناخ يضاق عماج» يف هرکذد ةمهتلا

 : ش ( ظفللا قالطإ ىلإ اًعوجر ): م دري الف جيوزتلا زاج يأ : ش ( ةفينح يبأ دنع زاج ) : م

 مدع ىلإ اعوجر يأ : ش ( ةمهتلا مدعو ) : م اًعيمج ةمألاو ةرحلا ىلع عقي «قلطم ةأرما ظفل نآل

 . مهتي الف ليكولل تسيل ةمألا نأل ؛ ةمهتلا

 كلامو يعفاشلا لاق هبو : ش (اؤفك هجوزي نأ الإ زوجي ال :دمحمو فسوي وبأ لاقو ) : م

 ءدلبلا دقنك « فراعتلا ىلإ قالطإلا فرصلف امهدنع امأو ءةرحلا لوطلف مهدنعامأ .دمحأو

 جيوزتلا وهو «فراعحملا ىلإ فرصني قلطملا نأل ) : م : هلوق ىنعم وهو « ءفكلا جيوزت فراعتملاو

 امهدنع ةربتعم ءاسنلا بناج يف ةءافكلا نأ ىلع ةلأسملا تلد : « ناخ يضاق» يفو : ش ( ءافكألاب

 . اًضيُأ

 لاق هبو « ةفينح يبأ دنع ةربتعم ريغ ءاسنلا بناج يف ةءافكلا : «طيحملا» يفو

 ال اغإو «فالخ الب امهدنع ةربتعم ريغ : ليقو « اًناسحتسا ةربتعم امهدنعو « دمحأو « ىعفاشلا

 زوجي ال نأ بجو «ةءافكلا رابتعاب ال ٠ فراعتملا رابتعاب ةروصلا هذه ىف ءفكلا ريغ ىف زوجي

 «لوق يف حصي ال ةلوهجم ةأرماب ليكولا هجوز : يعفاشلا دنعو « اًتاسحتساو اًسايق امهدنع

 . فراعتملا ىلإ فرصنيو ٠ لوق يف حصيو

 نإف « اندنع لمعتسم متلقاميف لمعتسم وهامك ينعي: ش ( كرتشم فرمعلا : انلق ) : م
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 ناسحتسا اذه يف ةءافكلا رابتعا نأ ةلاكولا يف ركذو . ًاديقم حلصي الف« يلمع فرع وه وأ

 جوزتلا يف ةناعتسالا تناكف ‹ جوزلا قلطمب جوزتلا نعزجعي ال دحأ لك نأل ‹ امهدنع

 . ملعأ هللاو «ءفکلاب

 نم يأ : ش (يلمع فرع وه وأ ): م ليهستلل ءامإلا نوجوزتي رئارحلا نوجوزتي امك فارشألا
 ةبادلا وحن يظفل : نيعون ىلع فرعلا نأ هنايبو « ظفللا ثيح نم ال « لامعتسالاو لمعلا ثيح

 « سانلا لمع نإ ثيح نم يأ يلمع فرعو «لبإلاب برعلا نيب لاملا وحنو «سرفلاب اًظفل ربتعي
 ظفللا قالطإ نأل «قالطإلل يأ : ش (اًديقم حلصي الف ) : م هلاثمأو ديعلا موي ديدحلا مهس لك اذك

 . هيلع دري يذلا لحملا داحتا لباقتلا طرش نمو « هلباقي دييقتلاو . يظفل فرع

 رابتعا نأ) : م لصألا يف : ش (ةلاكولا) : م باتك: ش : (يف) : م دمحم يأ : ش ( ركذو ) : م
 يبا دنع ناسحتسا لاجرلل ءاسنلا يف ةءافكلا رابتعا نأ يأ : ش (امهدنع ناسحتسا اذه يف ةءافكلا

 زجعي ال دحأ لك نأل ): م قافتالاب وهف ءاسنلا ال لاجرلا يف ةءافكلا رابتعا امأو «دمحمو فسوي

 . هب ديقتيف « رهاظلا بسحب يأ : ش ( ءفكلاب حوزتلا يف ةناعتسالا تناكف « جوزلا قلطمب جوزتلا نع

 اذإ زوجي الف امهدنع امأ « ةيبص هجوزف « ةأرما هجوزي نأ هرمأ : «ةصالخلا» يف لاق : عورف

 ءادوس هجوزي نأ هرمأ ولو . لكلا لوق اذه < ءانرق وأ « ءاقتر هجوز ول امك « اهلثم عماجي ال تناك

 يفو «زوجي ةريصب هجوزف ءايمع هجوزي نأ هرمأ ولو « زوجي ال سكعلا وأ ءاضيب هجوزف

 « زاج دلو مأ وأ ةربدم وأ ةبتاكم هجوز نإو «زوجي ال ةرح هجوزف ةمأ هج وزي نأ هرم :«ىقتنملا»
 عيبلاب ليكولا فالخب «زوجي ال احيحص اًحاكن ةأرما هجوزف ادساف احاکن هج وزي نآ هرمآ ولو
 دسافلا عيبلا نأل ؛ عيبلاب ليكو دسافلا عيبلاب ليكولا نأ قرفلاو «زاج احيحص اعيب عاب اذإ دسافلا

 . زوجي ريخ ىلإ فلاح دقف ازئاج اًعيب عاب نإف , كلم ا ديفي هنأل ؛ عيب

 ديقي ال هنأل « حاكنب سيل دسافلا حاكنلا نأل ؛ حاكنلل ليكوب سيلف دساف حاكنب ليكولا امأو

 هركذاذك « هيلع اهفرصت ذفني مل ًاليكو رصي مل اذإف ‹ اهراهظ الو اهقالط زوجي ال اذهلو « كلما
 «هاواتف» يف يجحلاولولا

 «رخآلا فسوي يبأ لوق يف زاج ةزاجإإلا لبق حاكنلا خسف نإ يلوضفلا : ؟حاضيإلا يفو
 «هتنبا بطخي لجر ىلإ اًموق ثعب : لزاونلا» يفو دمحم لوق وهو زوجيال : لوألا هلوق يفو
 حلصي ال بطاخلاو « بطاخ لكلا نأل ؛زجي مل : ليق ء مهنم لجر لبقف ٠ تجوز : لاقف

 . ىوتفلا هيلعو زوجي : ليقو « ادهاش
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 رهملا باب
 ٤ ًارهم هيف مسي مل نإو حاكنلا حصيو : لاق

 ( رهملا باب ) : م

 وهو همكح نايب يف عرش هطئارشو حاكنلا نكر ركذ امل « رهملا نايب يف باب اذه يأ : ش

 رهملا : يكاكلا لاقو « لالا رهملا :لمكألا لاق « حاكنلا ةمكح هبوجوذإ « رهملا بوجو

 . حاكنلا دقع يف ىمسي لامل مسا وهو «قادصلا

 : نآرقلا يف ءامسأ ةعبس رهمللو : يكاكلا لاقو

 . قادصلا : اهدحأ

 . (٤ةيآلا: ءاسنلا) € ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اونآو # : ىلاعت هللا لاق . ةلحنلا : يناثلاو

 . ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) € نهروجأ نهوتآو # : ىلاعت هللا لاق ءرجألا : ثلاثلاو

 . (۲۳۷ةيآلا: ةرقبلا) € ةضيرف نهل متضرف دقو :  ىلاعت هللا لاق : ةضيرفلا :عبارلاو

 .  «لحتسا ام « رهملا اهلف اهسمل نإف » : مالسلا هيلع لاق « رهملا : سماخلاو

 امو - ةي -هللا لوسر اي :ليق « « قئالعلا اودأ » :مالسلا هيلع لاق « ةقيلعلا : سداسلا

 °" «نولهألا ىضارت ام » :لاق ؟قئالعلا

 ةعبرأ الإ نآرقلا يف ركذي مل : تلق . ىهتنا « اهئاسن رقع » :مالسلا هيلع لاق رقعلا : عباسلا

 ام لثم اهركذ دقو « ةعست ءامسأ اهل : يجورسلا لاقو « ثيدحلا نم ةئالثلاو « يماسألا نم

 : لاقيو . ينطقرادلا هاور قئالعلا هيف يذلا ثيدحلاو ءابحلاو « ةقدصلا دازو : يكاكلا اهركذ

 اهرهمأ :«حاحصلا» يفو «ينغملا» يفو « ةمادق نبا هركذاذكه « اهرهمأ : لاقي الو« اهقدصأ

 . هب اهجوزت وأ ‹ ارهم اهل ىمس اذإ اهرهمأو «رهملا اهاطعأ يأ ةأرملا رهم :«برغملا» يفو « اهرهمو

 - هلوق يف اولا هذه نأ ةرم ريغ تركذ دق : ش ( ارهم هيف مسي مل نإو حاكنلا حصيو : لاق ) : م

 -يرودقلا يآ- : لاق خسنلا رثكأ يفو « رابكلا نيذاتسألا نم تعمس اذك « حاتضتسالل - حصيو

 ال وأ لثم رهم بجي له فالحل ا اغنإو « اعامجإ رهملا ةيمست نودب حاكنلا ةحصو « حاكنلا حصيو

 اهجوزت اذإ امك هتحص عني ال « هتيمست نع حاكنلا ولخو «ةضوفملا يف يتآي ام ىلع ؟ ءيش بجي

 . حيحص وهو « اهجرف نم لحتسا اب رهملا اهلف اهب لخد نإف ١ : ظغفلب ةشئاع ثيدح نم مدقت دق :تلق : حیحص (۱)

 نع« ينامليبلا نمحرلا دبع نب دمحم نع« يناربطلل يعليزلا هازعو ١۳۹٠ص «حاكنلا» يف ينطقرادلا هاور (۲)

 ركنم ينامليبلا نمحرلا دبع نب دمحم : يراخبلا لاق :ناطقلا نبا لاق . اعوفرم . . . رمع نبا نع« هيبأ

 عمو : ناطقلا نبا لاق «هوحن ًالسرم . . . ينامليبلا نمحرلا دبع نع ؛ليسارملا» يف دواد وبأ هاورو . ثيدحلا
 . يعليزلا هدافأ . ها . فعضلا رهاظ وهو هتلادع تبثت مل : دمحم وبأ ينامليبلا نمحرلا دبع هيف هلاسرإ
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 ءلحملا فرشل ةنابإ ءاعرش بجاو رهملا مث « نيجوزلاب متيف « ةغل جاودزاو مامضنا دقع حاكنلا نأل

 فالخ هيفو «انيب امل اهل رهم ال نأ طرشب اهجوزت اذإ اذكو « حاكنلا ةحصل هركذ ىلإ جاتحبي الف

 ًانمث نوكي نأ زوجي ام : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو مهارد ةرشع رهملا لقآو -هللا همحر - كلام

 ؛ اهل ًارهم نوكي نأ زوجي عيبلا يف

 « مدلاو ةتيلاك لاب سيل ام ىلع اهجوزت وأ ءاهل رهم ال نأ ىلعاهجوزت وأ « ًرهم اهل مسي ملو

 هةغل جاودزاو« مامضنا دقع حاكنلا نأل ): ماهئاسن لثم رهماھلو « زئاج حاکنلاف ناملسم امهو

 هيف ةيمستلا انطرش ولف ¢ اوحكناف # : لجو زع لاق « رهملا ةيمست الب حصيو : ش ( نيجوزلاب متيف

 حصي فيكف « اعرش بجاو رهملا : لاقي امع باوج اذه : ش ( اعرش بجاو رهملا مث ): م

 « حاكنلا ةحصل سيل هبوجو ينعي « اعرش بجاو رهملا : هلوقب باجأف ؟ توكسلا عم حاكنلا

 . (حاكنلا ةحصل هركذ ىلإ جاتحي الف « لحملا فرشل ) : ماراهظإ يأ : ش ( ةنابإ ) : م بجو اغنإو

 . لیلد نم دب الف یوعد هذه : لیق ناف

 قالطلا نوكي الو « ةيمستلا مدع عم قالطلا ةحصب مكح <« ( ٣٣١ َةيَالا : ةرقبلا) 4 نهوعتمفإل

 اذكو يأ : ش (اذكو) : م. حاكنلا ةحص عني ال هركذ كرت نأ ملعف ٠ حيحصلا حاكنلا يف الإ

 جيورتلاب متيف مامضنا دقع حاكنلا نأ : ش ( انيب امل اهل رهم ال نأ طرشب اهجوزت اذإ ) : م حاكنلا حصي
 ؛ زوجيال هنأ ينعي : ش ( كلام فالخ ) : ماهل رهم ال نأ اهجوزت اذإ اميفو يأ : ش ( هيفو ) : م

 رهملا يفنف« عيبلا دسفي هيفنو «نمثلا ركذ ىلإ عيبلاك «لاملا ركذ ىلإ رقتفيف  ةضواعم دقع هنأل

 ركذ يضتقيف ءيشب ءيش كيلمت ةغلو اعرش لامل اب لاما ةلدابم عيبلا : انلق « حاكنلا دسفي نأ يغبني

 ىلإ مامضنا دقع حاكنلا نإ : هلوق نم باتكلا يف ركذ امك « يلصأ ضوعب سيل رهملاو  نمنلا
 . هرخآ

 ناك نإ اًربت ةرشع نزو : دمحم لاقو « ةرشع ةميق وأ : ش ( مهارد ةرشع رهملا لقأو ) : م

 هلق : كلام لاقو « اهيف عطقت ال ةقرسلا نإف ءةقرسلا فالخب « ةبورضم ةرشع نم لقأ هتميق

 : يعخنلا ميهاربإ لاقو . مهارد ةسمخ هلق : ةمربش نبا لاقو . مهارد ةثالث وأ رانيد عبر ردقب

 نوسمخ هلقأ : ریبج نب دیعس لاقو <« اًمهرد نورشع هدنعو امهدنعو « اًمهرد نوعبرآ هلقآ

 . كلذل ديلا يف عطقي يذلا ةقرسلا باصن يف هبهذم مهنم لكو ءامهرد

 : ش ( ارهم نوكي نأ زوجي) : م ينعي : ش ( عيبلا يف اتمث نوكي نأ زوجي ام : يعفاشلا لاقو ) : م

 . اًضيأ يروثلا بهذم وهو « ةنيدملا ءاهقفو قاحسإو « روت وبأو« دمحأ لاق هبو « حاكنلا يف

 مل وأ « هعيب لح اًقادص نوكي نأ زاج ثاريملاب وأ « ةبهلاب نوكي نأ زاج ام : مزح نبا لاقو
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 «« ةرشع نم لقأ رهم ال» : مالسلا هيلع هلوق انلو . اهيلإ ريدقتلا نوكيف اهقح هنأل

 ةبح وأ هبح دتشي نأ لبق لبنسلاو « اهحالص دبي مل يتلا ةرمثلاو رونسلاو بلكلاو ءا لاك لحي

 ‹ هلبق ملعلا لهأ نم دحأ نع هفرعن ال كلام لوقو : اًسضيأ مزح نبا لاقو « ريعش ةبح وأ « ةطنح

 : ربلادبع نب رمع وبأ لاقو ‹ مهلوق نع جرخي ال نيذلا ءاهقفلاو « ةنيدملا ةمئأ هيف فلاخ دقو

 عطقت ال اهنإف « هدنع ديلا ىلع قادصلا ساقف -هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح وبأ اذه ىلإ همدقت

 ول یتح اًقادص نوکی الو « هدنع رانید عبر يف عطقت : تلق . مهارد ةرشع وأ رانيد عبر يف الإ

 هنع هلقنو « ةثالثلا انئاملع دنع مهارد ةرشع لمكي مهارد ةرشع نم لقأ هتميق رانيد ىلع اهجوزت

 . طلغو وهس

 (اهيلإ):م رهملا ريدقت يأ : ش ( ريدقتلا نوكيف ) : م ةأرملا قح رهملا نأل يأ : ش ( اهقح هنأل) : م

 . ةلافكلاو ةراجإلاو عيبلاك اًطاقسإ ءافيتسا هيف فرصتلا كلي اذهلو : ش

 :ش '(مهارد ةرشع نم لقأ رهم ال ): م ايب يبنلا لوق يأ : ش ( مالسلا هيلع هلوق انلو ) : م
 هاورو . ةلافكلا يف ىفوتسم هيلع مالكلا رم دقف «هنع هللا يضر رباج هاور ثيدحلا اذه

 قرط نم يوراذإ ثيدحلا نكل ‹ هفعضو« قرط نم «هننس» يف هاور يقهيبلاو ٠ ينطقرادلا

 : يزارتألا لاقو « «بذهملا حرش» يف يوونلا هركذ « هب جتحيو « اتسح ريصي ةفيعض اهتادرفم

 اذه« يزارلا ركب وبأ یورو «(مهارد ةرشع نم لقأ رهم ال »:لاق هنآ ةا يبنلا نع يورالو

 . ىهتنا « يم يبنلا نع -هنع هللا يضر-رباج ىلإ ةراشإ «يواحطلا حرش» يف ثيدحلا

 دقو « ينطقرادلا هاور يذلا دانسإلاب هنأ رهاظلاو « هيف رظني ىتح دانسإلا ركذي مل : تلق
 نم لقأ رهم الو» -امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نبا ثيدحو : يكاكلا لاقو « هيف مالكلا رم

 نباو «يلع بهذم وهو « هدج نع هيأ نع« بيعش نباو «رمع نبا هاور اذکهو « « مهارد ةرشع

 . ىهتنا « ميهاربإو « رماعو « ةشئاعو « رمع

 بهذم وهو :هلوق امأو « ىفخيال ام ىلع هركذ يذلا رادقملا اذهب ىضري ال مصخلا : تلق

 نع يدوألا دواد نع «امهيننس ١ يف يقهيبلا مث «ينطقرادلا هاور دقف < -هنع هللا يضر- يلع

 رهملا نوكي الو « مهارد ةرشع نم لقأ يف ديلا عطقت ال : لاق -هنع هللا يضر- يلع نع يبعشلا

 . مهارد ةرشع نم لقا

 ءاطع نع «ةاطرأ نب جاجحلا نع «ديبع نب رشبم نع ۳۹۲ ص «حاکنلا » ثیدح نم ءزج يف ينطقرادلا هاور )١(

 . هلاجر ىلع مالكلا رم دقو . ادج هاو هدانسإو اعوفرم رباج نع «رانيد نب ورمعو

 وهو يدوأللا دواد هيفو . اًقوقوم . . . يلع نع« يبعشلا نع« يدوألا دواد نع . ۲٤١( /۳) ينطقرادلا هجرخأو

 نب لازنلا نع كاحضلا نع « ربيوج نع اًضيأ هجرخأو . يلعو يبعشلا نيب عاطقنالا نع ًالضف فيعض

 ٠ . فيعضاذه ربيوجو يلع نع «ةربس
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 باصنب الالدتسا «ةرشعلا وهو « رطخ هل امم ردقيف « لحملا فرشل ًاراهظإ ًابوجو عرشلا قح هنألو

 ةقرسلا

 ‹« ةعجرلاب لوقي ناك « فيعض يدوألا دواد : نابح نبا لاق :«قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاق

 نع ربيوج نع« «دودحلا» يف اًضيأ ينطقرادلا هجرخأو ‹ يلع نم عمسي مل يبعشلاو

 . فيعض اًضيأ ربيوجو هركذف « يلع نع ةربس نب لازنلا نع« كاحضلا

 . ؟راهظإ): م هبوجو ثيح نم يأ : ش ( اًبوجو عرشلا قح ): م رهملا نألو يأ : ش ( هنألو): م

 هل اب ردقيف ) : م لدبلا ةهبش نع ةنايص هرطخو «لحملا فرش راهظإ لجأل يأ : ش ( لحملا فرشل

 هب فلتي ال هنأل : ش ( ةقرسلا باصنب الالدتسا ) : م مهارد ةرشع يأ : ش ( ةرشعلا وهو رطخ

 . ىلوأ ناك عضبلا عفانم هب فلتي الف « مرتحم وضع

 ةثالث امهدنع امهباصن نإف ؛ هناركني ىعفاشلاو اًكلام نإف « فيعض لالدتسا اذه : تلق نإف

 ًالالدتسا يعفاشلل اًقالخ ردقم رهملا[ يأ] ىعدملا نأل اذه عني : تلق. رانيد عبر وأ مهارد

 ريدقتلا امأ « عماجلادوجول هيلع سايقلاب رهملااذكف « عامجإلاب ردقم هنإف « ةقرسلا باصنب
 يضر سابع نبا نع« ءاطع ثيدح نم «هننس» يف دواد وبأ هاور املف « ةقرسلا باصنبف ةرشعلاب
 . ° هارد ةرشع وأ اًرانيد هتميق نجم يف ًالجر ةي هللا لوسر عطق : لاق « هنع ىلاعت هللا

 : لجو زع هلوقل : تلق ؟ بوجولا ثيح نم عرشلا قح رهملا نإ : تلق نيأ نم : تلق نإف

 اهريغو ةاكزلاك « اهرادقم نايب ىلوت لام لكو « ٠٠١( ةيآلا : بازحألا ) 4 انضرف ام انملع دق
 . هردق ام لقأ زوجي الف «كلذ نيبي دحاولا ربخو « لوهجم ريدقتلاو « عرشلا هبجوأ

 ةعامحلا هاور «- هنع ىلاعت هللا يضر- فوع نب نمحرلا دبع ثيدح يف لوقت ام : تلق نإف

 : لاق« ؟ اهيلإ تقس مك»: ب لاقف جوزت هنأ هربخأف « ةرفص رثأ هبو ةي يبنلا ىلإ ءاج امل هنأ
 ديمح نع ًاطوملا يف كلام هاور «ديهمتلا» يفو . ةاشب ولو ملوأ»: ةي لاقف « بهذ نم ةاون ةنز

 هدح ام: ليقو « ةي هللا لوسر هزاجأ دقق -هنع ىلاعت هللا يضر- كلام نب سنأ نع« ليوطلا
 مهارد ةثالث ةاونلا نأ :دمحأ نعو . مهارد ةسمح ةاونلا نأ -هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح وبأ
 ‹ نيرانيد ىلع ديزي كلذو بهذ نم : لاق هنأل ؛ كلذ مهل حصي ال : ضايع لاق : تلق . ثلثو

 ةثئالث نم رثكأب جوزت هنأ اذه رهاظف « مهارد ةسمخ اهنزو نأ ملعلا لهأ رثكأ : ؛راكذتسالا» يفو

 ةثالث -ةاونلا ينعي -تموق : لاق سنأ نع « ةداتق نع« جاجح نع« يقهيبلا ىور : تلق نإف

 نبا نع ءءاطع نع ‹«یسوم نب بویأ نع« قاحسإ نب دمحم نع « ريم نبا نع[۳۸۷٤] دواد وب هاور (۱)

 قاحسإ نب دمحم هيفو . هدانسإب قاحسإ نبا نع« ىیحي نب نادعسو ةملسم نب دمحم هاور : لاق مت . سابع

 . هنعلع دقو« سلدم وهو
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 « نعنع دقو « سلدم ةداتقو « فيعض وهو ةاطرأ نباوه جاجح : تلق . مهرد ثلثو مهارد

 . ةجحلا هب موقت ال ثيدح اذه :دمحأ لاق اذهلو

 يف ىطعأ نم» اب هللا لوسر لاق : لاق دواد وبا هاور رباج ثیدح يف لوقت ام : تلق ناف

 وهو« ملسم نب ىسوم هدانسإ يف : تلق . © « لحتسا دقف رعت وأ اًقيوس هيفك ىلع « ةأرما قادص

 . اًفوقوم دواد وبأ هاور « فيعض وهو : يدزألا لاقو : يرودقلا لاق « فعض

 ىلع ماعطلا نم ةضبقلاب عمسن انك : لاق هسفن اًرباج نأ ىلع لدي ةعتملا يف كلذ : ليق نإف

 نبا ثيدح نم «هحيحص) يف ملسم هجرخأو« ا هللا لوسردهع ىلع« ةعتملا ىنعم

 . مالسإلا لوأ يف رقفلاو « ةرورضلل كلذ ناكو « خوسنماذه : تلق . ال هدهع ىلع

 ‹ ةعتملا حاكن يف هنأل « اخوسنم ناك نإو اذه : يقهيبلا لاق : تلق نإف : يزوجملا نبا لاق

 اذه هلوقداسف : تلق ‹ خسني مل هنإف اًقادص هنولعجيام امأف « لجآلا طرش هنم خسناغإف

 . ةلطاب ىوعد خسنلا نم اهضعب جارخإ ىوعدو « ةعتملا ماكحأ خسن ىلع عامجإلا نإف « رهاظ

 نم خسن يذلا نأ هدسفأ « هضيقن تابثإو اذه هلوق نالطب ىلع لديو : يجورسلا لاقو

 ديؤملا عورشملا حاكنلا يف تباث هماكحأ يقاب ناك نإو « لجألا طرش وه الإ ةعتملا حاكن ماكحأ

 يهو ةعتملا حاكنل ماكحألا هذه ذإ «ثراوتلا هيف يرجي الو بسن حاكنلا اذهب تبثي ال نأ يغبني « هب

 . نيملسملا عامجإل فلاخم كلذو « معز امك لجألا طرش الإ خسني ملو « ةحكنألا هذه يف ةيقاب

 لك فعض عم صنو « اذه فالخ رباج نع يور هنأ روكذملا ثيدحلا نع باوجلا يف ليقو

 هللاو « لحلا ىلع الومحم ناک تبث ول : لیقو « مهاوعد ىلع لیلد اذه نوکی الف « امهنم دحاو

 . ملعأ

 تءاج : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ديعس نب لهس نع ملسمو يراخبلا ىور : تلق نإف

 : هيفو « هلوطب ثيدحلا . يسفن كل بهأ تئج ةي هللا لوسر اي : تلاقف ةي يبنلا ىلإ ةأرما

 له» : لاق « اهينجوزف ةجاح اهب كل نكي مل نإ ةي هللا لوسر اي : لاقف هباحصأ نم لجر ماقف

 اقاخ ولو رظنا» :لاق < هللا لوسراي هللاوال : لاق ؟ا ءيش كعم

 . ثيدحلا . . . «ديدح نم

 نع ريبزلا يبأ نع« نامور نب ملسم اث« ديزي انث : يدادغبلا ليربج نب قاحسإ نع[١٠٠۲] دواد وبأ هاور (۱)

 نع ريبزلا يبأ نع نامور نب حلاص نع «يدهم نب نمحرلا دبع هاورو : دواد وبأ لاق . اعوفرم . . . رباج

 ‹«فرعي ال اذه قاحسإ : «نازيملا» يف ييهذلا لاق . هدنسأ نم ىلع لوعي ال : قحلادبع لاقو . اًقوقوم رباج

 .ها۔ لوهجم وهو «حلاص همسا نإ : لاقي نامور نب ملسمو يدزألا هفعضو
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 نع نهأرقت» : لاقف ءاهددع «اذكواذك ةروس : لاق ٠٠ نآرقلا نم كعم ام» : لاق هيفو
 ام ةلمج نماذهو « !نآرقلا نم كعم ام اهكتجوز دقف بهذا :١ لاق « معن :لاق « «كبلق رهظ

 «دحاولا ربخاذه : هلوقباذه نع يزارتألا باجأ : تلق . هلوقب لوقي نمو يعفاشلا هب لدتسا
 . هب جتحي الف « باتکلا صن ضراع دقو

 ةرورضلل ناك كلذ نأ يزوجلا نبا هلاق ام رهاظلا باوجلا لب « يغخبني امك دجن ال اذه : تلق
 نآرقلا لعج هنأ ىلع ةلالد هيف سيل هنأ انباحصأ هلاق ام كلذ نم رهظأو « مالسإلا لوأ يف رقفلاو
 لهأ نم كنأ لجألو نآرقلا نم كعم ام ةكربب هانعم اغإو « اهملعي نأ طرتشي ملاذهلو « ارهم
 يبألو : كلام لاق «ديهمتلا» يفو . عضبلل اًقادص حلصي ال وهو ء همالسإ ىلع جوزتك « نآرقلا
 ملعتلاو ملعلا يف ميلعتلا نألف « لام [. . .]نآرقلا نوكي ال ثيللاو انه اه هباحصأو « ةفينح
 ال مولعم هنأل « حاكنلا لطبي ال رهملا نع توكسلاو « لوهجللا هبشأف « طبضني داكي ال فلتخم
 . هنم دب

 « عمجلا ةلباقم يف عمجلا ظفلب تركذ لاومألا نأل « فيعض ةيآلاب لالدتسالا : تلق نإف
 « هلاومأب ال « هلام دحاو لكل اًعبت دارملا نوكي اذه ىلعف داحآلا ىلع داحآلا ماسقنا يضتقي كلذو
 . ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي لاملاو

 « عمجلا ةلباقب عمجلا ركذاذإ < داحآلا ىلع داحآلا ماسقنا ملسن ال : يزارتألا لاق : تلق
 لاما نأل اذهو ءاًقرع ةلقلا يف ةياغ وه يذلا ليلقلا ىلع عبت لالا نأ ملسن ال نكل « انملس نئلو

 زوجلاو سلفلاك اًقرع لاملا مسا هيلع قلطي الف « ةفصلاو « حشلاو « ةحابإلاو لدبلا هيف يرجي ام
 ثيدحلاب دارأ : تلق . ىهتنا . سايقلاب وأ ثيدحلاب ةرشعلا تنيعتف « رطح هل امب ريدقتلا نم دب الو

 . بيرق نع هيف مالكلا رم دقو ةقرسلا باصن ىلع سايقلا سايقلابو « روكذملا رباج ثيدح

 ماقف « ؟ هذه حكني نم » : يَ هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا ثیدح يف يور : تلق ناف

 : لاق ءال :لاق «؟ لام كلأ » : لاقف ةي هللا لوسر اي انأ : لاقف « هقنع يف اهدقاع ةدرب هيلع لجر
 اهملعتو اهئرقت نأ ىلع اهحكنا » : لاق « لصفملاو ةرقبلا ةروس معن : لاق ٠ ؟نآرقلا نم اًنيش ًأرقتأ »

 . ىهتنا كلذ ىلع لجرلا اهجوزتف « اهضوع هللا كقزر اذإو

 لاق : تلق . كلذك هملعتو اهايإ هءارقإ طرتشا دق اذهو « اهملعي نأ طرتشي مل: تلق دقو
 نم دب ال هنأ ىلع لدي -اهضوع- : هلوقو « كورتم وهو نكسلا نب ةبتع هب درفت : ينطقرادلا
 . حاكنلا لطبي ال هريخأتو ءهلوصح تقو ىلإ هرخأ اغإو ءرهلا

 . كورتم وهو ةبتع هب درفت : لاق مث « ۲٤۹( /۳) ينطقرادلا هاور (۱)
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 ةرقبلا ةروس : لاق «؟ نآرقلا نم ظفحت ام » : ةي هللا لوسر هل لاق ةريره وبأ ىور : تلق نإف

 نب لسع ةياور نم : قحلا دبع لاق '« كتأرما يهو ةيآ نيرشع اهملعف مق ١ :لاق « اهيلت يتلاو

 باتك يف رمع وبأ لاقو « ثيدحلا ركنم : متاح وبأ لاقو « دمحأو نيعم نب ىيحي هفعض : نايفس

 ال ملعلا لهأ رشكأو « حصتال < ةلطاب ىوعد نآرقلا نم كعم اجب ميلعتلا ىوعدو : «ديهمتلا»

 . ىعفاشلا هلاق ام نوزيجي

 نم ةأرما ءاي هللا لوسر جوز : لاق يدزألا ناميلا يبأ نع «قيقحتلا» يف جرفلا وبأ لاقو

 ةبعش نع ةبيش يبأ نبا «فنصم» يفو « ارهم كدعب دحأل نوكي ال « نآرقلا نم ةروس ىلع لجر
 . قادصب الإ زوجي ال امهنم لک :لاقف ‹ لجر نم هتنبا بهو لجر نع ادامح تلأس : لاق

 ثيدح : لاقو ° نيلعن ىلع ةارما حان زاجل هللا لور نأ هيأ نع ةعيير نب راع -
 . "سمح

 ت

 « هب جتحي ال فيعض نیعم نب هللا دبع نب مصاع : « قيقحتلا » يف يزوجملا نبا لاق : تلق

 . كرتف اطخلا شحاف ناك : ناح نبا لاقو

 « اهل ىمسم وأ ةضوفم تناك ءاوس اهقادص نم اًنيش اهيطعي نأ لبق اهب لوخدلا زوجي : عرف

 لهآ ةماعو دمحأو «يعفاشلاو « يروثلاو ٠ ىعخنلاو ٠ نسحلاو « بيسملا نب ديعس لاق هبو

 ٠ .ملعلا

 اهيطعي یتح اھب لخدی ال هنآ كلامو ةداتقو ‹يرهزلاو «سابع نباو « رمع نبا نع يورو

 -هنع ىلاعت هللا يضر- ايلع مالسلا هيلع هعنمب اولدتساو « هيلع ةنسلا تضم : يرهزلا لاق « اًنيش

 . "ةيمطحلا هعرد اهاطعأف اًنيش اهيطعي ىتح -اهنع ىلاعت هللا ىضر- ةمطاف ىلع لوحدلا نم

 نع «حابر يبا نب ءاطع نع « نايفس نب لسع نع« « يلهابلا جاجحلا نب جاجحلا نع ۲٤۲( /۷) يقهيبلا هاور (۱)

 . ًالسرم . . . ءاطع نع ‹«لسع نع <« ةبعش نع هاورو . اًعوفرم . . . ةريره يبأ

 . فيعض هنإف نايفس نب لسع نم هيف بارطضالاو :تلق

 نع « [۱۸۸۸]  ءاسنلا قادص باي» يف ةجام نبا ١٠١١1] ٠ ءاسنلا روهم يف ءاج ام باب١ يف يرذنملا هاور (۲)

 فيعض هللا ديبع نبا مصاعو « اعوفرم . . . هيبأ نع «ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع « هللا ديبع نب مصاع

 . ظفحلا يبس

 نب نمحرلا دبع نب دمحم ينثدح « سنأ نب ناليغ ينثدح « ةرمجم يبأ نب بيعش نع [۲۱۲۰] دواد وب هاور (۳)

 نإ ثيدحلا نسح وهو «لوبقم : ظفاحلا هيف لاق سن نب ناليغ هيفو . يب يبنلا باحصأ نم لجر نع « نابوث

 . نيل وهف الإو عبوت
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 ال ام ةيمست نأل للملا رهم : -هللا همحر- رفز لاقو . اندنع ةرشعلا اهلف ةرشع نم لقأ ىمس ولو

 ام امأف « ةرشعلاب ًايضنقم راص دقو « عرشلا قحل ةيمستلا هذه داسف نأ انلو . همادعناك ًارهم حلصي

 ىضرت دق اهنأل ةيمستلا مدعب ربتعم الو ءاهنود اب اهاضرل ةرشعلاب تيضر دقف اهقح ىلإ عجري

 ‹ ريسيلا ضوعلاب هيف ىضرت الو « ًامركت ضوع ريغ نم كيلمتلاب

 يبأ نبا ىورو « اًتيش اهطعي ملو ةي هللا لوسر هجوز يذلا «رماع نب ةبقع ثيدح انلو
 فالآ ةعبرأ ىلع ةأرما جوزت هنأ هللا دبع باحصأ نم ناكو « ماشه نب بيرك ثيدح نم ةبيش

 . اًنيش اهيطعي نأ لبق اهب لخدو

 ىمس نإ :« ةنودملا» يف مساقلا نبا لاقو : ش (اندنع ةرشعلا اهلف ةرشع نم لقأ ىمس ولو ) : م

 هيلع خسف الإو «مهارد ةثالث وأ« رانيد عبر لوخدلا لبق لمك نإ مهارد ةثالث وأ رانيد عبر نم لقأ

 . ىمسملا فصن هيلع بجي لوخدلا لبق اهقلط نإو « قادصلا لقأ هليمكت ىلع ربجأ لوخدلا دعبو

 ‹ لثملا رهم اوبجوي ملو « لاح لك ىلع اوخسفيو ةدئاف ةيمستلا : ةيكلاملا نم هريغ لاقو

 . دقعلا اوححصو < ريزنخلاو رمخلا ةيمست يف لثملا رهم اوبجوأو

 (همادعناك ًارهم حلصي ال ام ةيمست نأل) : م لثم لا رهم بجي يأ : ش (لثملارهم : رفز لاقو ) : م

 . سايقلا وهو ريزنخلاو رمخلا ةيمست يف امك ةيمست الف ينعي : ش

 عرشلا قحو : ش (عرشلا قحل ةيمستلا هذه داسف نأ ) : م ناسحتسالا هجو وهو : ش (انلو) : م

 اهنوك يف ةرشعلا نأ رابتعاب : ش (ةرشعلاب اًيضتقم راص دقو ) : م : هلوق ىنعم وهو ةرشعلاب ىدأتي
 يف حص اهضعب ىلإ حاكنلا فاضأ ول امك « هلك ركذك أزجتي ال ام ضعب ركذو « ًازجتي ال اًقادص

 اهاضرل ةرشعلاب تيضر دقف ) : م ةأرملا قح ىلإ يأ : ش (اهقح ىلإ عجري ام امأف ) : م اهعيمج

 داز امو ‹ كش الب ةرشعلاب يضر دقف ةسمخب يضر نم نأل ؛ ةرشعلا نود اب يأ : ش (اهنودب

 حصيف « عرشلا قح نع يضفتو اهقح طاقسإ ةسمخلاب اهاضر مث « اهقح وهف ةرشعلا ىلع
 ناسنإلا نأل « ةيمستلا دجوي مل اذإ ام فالخب « ةرشعلا متتف عرشلا قح نود اهقح يف اهفرصت

 اذإ ال ليلقلا ءيشلا ىضري الو « ليمجلا لسانتلل اًبلط الضفتو اًمركت قحلا طاقسإب يضر دق

 . ةرشعلاب ةيضار تناك

 ريغ سايقلا اذه نأ هريرقت همادعناك : هلوق نع باوج اذه : ش (ةيمستلا مدعب ربتعم الو ) : م

 جوزلا ىلع مركتلا لجأل يأ : ش (اًمركت ضوع ريغ نم كيلمتلاب ىضرت دق اهنأل ) : م حيحص

 مدع ىلع ًاليلد ةيمستلا نوكت الف ةضواعملا يف اًعفرت : ش (ريسيلا ضوعلاب هيف ىضرت الو):م

 ‹ ةرشعلا نود اب اضرلا فالخب لثملا رهم بجي امنإو ةرشعلا بجي مل كلذلف « ةرشعلاب ىضرلا
 . ةلاحم ال اهب ىضر هنإف
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 ةعتلا بجت هدنعو ء -هللا مهمحر- ةثالثلا انتاملع دنع ةسمخ بجت اهب لوخدلا لبق اهقلط ولو

 هنأل ؛اهنع تام وأ اهب لخد نإ ىمسملا هيلعف داز امف ةرشع ًارهم ىمس نمو .ًائيش مسي مل اذإ امك

 هئاهتناب ءيشلاو « ةياهن حاكنلا يهتني توم ابو « لدبلا دكأتي هبو ‹ لدبملا ميلست ققحتي لوحدلاب

 .هبجاوم عیمجب ررقتیف دكأتيو ررقتي

 بجت) رفز دنع يأ : ش (هدنعو ةثالثلا انئاملع دنع ةسمخ بجي اهب لوخدلا لبق اهقلط ولو ) : م
 فصن بجي دمحأو يعفاشلاو مساقلا نبا لوق ىلع كلام دنعو : ش (اًيش مسي مل اذإ امك ةعتم ا

 ‹ ريزنخلاو « رمخلا فالخب لوقنف « ريزنخلاو رمخلا ةميق ىلع رفز سايق نع باوجلاو ٠ ىمسلملا
 ء اًضيأ هدارفناب حصيف لاملا نم هريغ ىلإ اًتومضم ىمسم نوكي نأ حلصي ةرشعلا نود ام نأل اذه

 ىلعو . لثملا رهم بجوف ةيمستلا تلطبف ء ًالصأ امهريغ عم اهتيمست حصت الف ريزنخلاو رمخلا امأ
 اهلف اهب لخدي نأ لبق اهقلط ولف « مهارد ةسمخو بوثلا اهلف يواسي بوث ىلع اهجوزت ول اذه
 وأ اليكم ىمس اذإ اذكو « دقعلا موي بوثلا ةميق ربتعي اغإو « فصنو نامهردو بوثلا فصن

 ةميقب ءاج اذإو « لوبقلا ىلع ةأرملا تربجأ بوثلا ةميقب ءاج اذإ امهنيب قرفلا نأ الإ  اًتوزوم
 . ربجت ال نوزوملا وأ ليكل

 ‹ ضبقلا موي نوزوملا وأ « ليكم ا ةميقو « جوزتلا موي بوثلا ةميق ربتعيو : يكاكلا لاقو

 موي نوزوملاو ليكم ا يفو ٠ ضبقلا موي هتميق بوثلا يف ربتعي هنأ ةفينح يبأ نع ٠ نسحلا ىورو
 . دقعلا

 رهملا نأ ملعا : ش (اهنع تام وأ اهب لخد نإ ىمسملا هيلعف داز امف ةرشع ارهم ىمس نمو ) : م

 رقتسي مث «عرشلا مكحب لمملا رهم ينعأ « مكحلابف الإو ٠ تدجواذإ ةيمستلاب امإ ٠ دقعلاب بجي
 ركذف «ةحيحصلا ةولخلاب امإو « نيجوزلا دحأ تومب وأ لوحخدلاب امإ « ةئالث ءايشأ دحأب رهملا

 . نيجوزلا دحأ تومو لوخدلاامهو نييلوألا فنصللا

 يأ : ش (توملابو) نمثلا هيلع رقتسي عيبلا ضبق اذإ امك « لدبلا ءافيإ هيلع بجيف رهملا وهو : ش
 ءيشلاو) ءيش هدعب ىقبي الو « هاهتنم غلبي يأ : ش (ةياهن حاكنلا يهتني ) : م نيجوزلا دحأ توجب

 نكمللا : ش (هبجاوم عيمجب ررقتيف ) : م رييغتلل ًالباق ىقبيال هنأل : ش (دکأتیو ررقتی هئاهتناب

 بسنلاو رهملاو « ةدعلاو « ثرإالاك عناملا ءاهتناو ٠ ىضتقملا بوج ول اهريرقت

 ةقفنلا نإف ةدعلا ءاضقنا دعب جوزلا لحو « ةقفنلا نع ازارتحا اهريرقت نكمملا هبجاوم : انلقو

 هذه يف ةعبرألا ةمئألل فالخ الو ء اهئاضقنا دعب جوزلا اهل لحيالو « توملادعب بجت ال

 .ةلأسملا

 اهل رقتسي ال ةمأ ةجوزلا تناك نإ: -ىعفاشلا باحصأ نم - يرخطصإإلا ديعس وبأ لاقو
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 نأ لبق نم نهومتقلط نإو# : ىلاعت هلوقل ىمسملا فصن اهلف ةولخلاو اهب لوخدلا لبق اهقلط نإو
 . (۲۳۷ةيآلا:ةرقبلا) ةيآالا € نهوسمت

 . هتومب رقتسي هنإ: -ىلاعت هللا همحر- يعفاشلا لاق « اهتوجب رهمل ا

 نم نهومتقلط نإو # : ىلاعت هلوقل « ىمسملا فصن اهلف ةولخلاو اهب لوخدلا لبق اهقلط نإف ) : م
 « اهلامكب ةيآلا ارقا يأ « لعف ريدقتب ةبوصنم : ش (۲۳۷ ةيآلا : ةرقبلا) ةيآلا 4 نهوسمت نأ لبق

 هلوق وه اهمامتو «كلذ وحنو اهمامتب ةيآلا هريدقت فوذحم هربخو « ءادتبالا ىلع اهعفر زوجيو
 نأو حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ متضرف ام فصنف ةضيرف نهل متضرف دقو : یلاعت

 . (۲۳۷ ةيآلا : ةرقبلا) « ريصب نولمعت ام هللا نإ مكنيب لضفلا اوسنت الو ٠ ىوقتلل برقأ اوفعت

 وأ « اعامجإ عامجلا سملاو - نهوعماجت نأ لبق نم يأ - نهوسعت نأ لبق نم# : ىلاعت هلوق

 يأ 4 متضرف دقو » :ىلاعت هلوقو « ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ام ىلع ةحيحصلا ةولخلا قحلم

 . ريدقتلا انه ضرفلا ىنعمو « متردق يأ « متضرف دق مكنأ لاحلاو

 «متضرفام فصتف# : ىلاعت هلوق « اوضرفت ملامو يأ « واولا ىنعم وأ ةملك : ليقو

 نم ءانثتسا وهو « تاقلطملا يأ« نوفعي نأ الإ : ىلاعت هلوق . متضرف ام فصن بجاولا يأ

 سيلف تاجوزلا اوفعي نأ الإ متضرف ام فصن بجاولا هريدقت (متضرف ام فصنف# : ىلاعت هلوق

 . بجاوب

 ءةفلتخم ريدقتلا يف نكلو « ةروصلا يف ءاسنلاو لجرلا نيب ةكرتشم نوفعي ةغيص نأ ملعاو

 ةمض عم « واولا ىلع ةمضلا تلقثتسا نوفعي هلصاح نأل نولعفي لصألا يف لاجرلا ةغيص نزوف

 ةعامجلا ريمض هيف ةدوجوملا واولاو « نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذح مث « تفذحف « اهلبقام

 عمج ريمض نونلاو « هيف لعفلا مال واولاو « نلعفي ءاسنلا ةخيص نزوو « عفرلا ةمالع نونلاو

 . اهفذحب همزجو هبصنو نونلا تابثإب هعفر برعم لوألاو ينبم وهو « ءاسنلا

 وبأ لاقو « جوزلا هنأ ىلإ انباحصأ بهذف « حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعب وأ # : ىلاعت هلوق

 نب هللادبعو -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع نع كلذ انيور : « فارشألا» يف رذنملا نب ركب

 نباديعسو« بيسملا نب ديعسو« ريبج نب عفانو« معطم نب ريبجو «سابع
 ‹« رمع نبا ىلوم عفانو « عيبرلاو « ةداتقو« بعك نب دمحمو« دهاجمو «حيرشو «ريبج

 «نيريس نباو « ديز نب رباجو « نابح نباو« جيرج نباو« كاحضلاو « ةمربش نباو < يعازوألاو

 يف يعفاشلاو « ثيللاو يروشلاو « ةيواعم نب سايإو ٠ سوواطو «يعخنلاو  يبعشلاو
 لوق وهو « «(امهريسفت» ىف بيطخلا نباو ٠ يرشخمزلا هنع هركذام فالح «ديدحلا

 يف ةمادق نب قفوملاو « «هفنصم» يف ةبيش يبأ نب ركب وبأو « يزارلا ركب وبأ هركذ اذكهو «دمحأ
 . «ىنغملا»
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 ةضراعتم ةسيقألاو

 هللا لوسر لاق : لاق هدج نع« هيبأ نع « بیعش نب ورمع نع هدانسإب ينطقرادلا یورو

 ‹ ىلولا وه :دايزلا وبأو ةمركعو« ءاطعو < نسحلاو < ةمقلع لاقو ©۲ جوزلا ةدقعلا يلو » : ا

 يفو « هيف بألاو دحل او « ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو « ركبلا قح يف هدحو بألاو : كلام لاقو

 هديب يذلا نوكي نأ : طئارش سمخب ةصاخ بألا قح يف : ميدقلا يف دمحأ لوق وهو «ينغمل ا»

 بألا وفع زوجي الو « ةقلطم نوكت نأو « اركب نوكت نأو « ةريغص نوكت نأو « اًبأ حاكنلا ةدقع

 . لوخدلا لبق نوكي نأو « قالطلا يف

 . طئارش عبرأب زوجي ميدقلا يف : ؛طوسبملا» يفو

 . دجلاو بألاك ربجملا قح يف : ىلوألا

 . اهسفن رمأ كلمت ال نمم نوكت نأ : ةيناثلا

 . قالطلا دعب نوكي نأ : ةثلاثلا

 . اًنيع ال اًنيد نوكي نأ : ةعبارلا

 عمج ةسيقألا : ش (ةضراعتم ةسيقألاو ): م. نيعلاو نيدلا نيب قرف ال : دمحم وبأ لاقو

 لبق قالطلا نأل لكلا طقسي نأ ىغبني : لاقي نأ وهو « لاكشإ باوج اذه« فورعم وهو سايق

 اعيابت اذإ امك « لدبلا لك طقسي نأ يغبنيف « الاس اهيلإ عضبلاوهو « هيلع دوقعملا دوعب لوخدلا

 اذه نكل « اذكه ىضتقي سايقلا اذه ىنعي « ةضراعتم ةسيقألاو : هلوقب هنع باجأف . الياقت مث

 رهملا لك بوجو يف هيف حاكنلا كلمب عطاق قالطلا نأ وهو « رهملا لك بوجو يضتقي رخآ سايق

 ‹«ضبقلا لبق عيبلا فلت اذإ يرتشملاك رهملا لك بوجو يضتقي كلذو « هرايتخاب هكلم ام توف هنآل

 هفصن طوقسو رهملا فصن رارقتساب انلقف « صنلا ىلإ ريصملا بجو ناسايقلا ضراعت اذإف

 رهاظ نأ :رخآلاو . امهل ثلاث الو« ناسايق الإ انه سيل هنأ : امهدحأ : نيئيشب هيلع ضرتعاو .

 رابتعا ال هنإف كلذك رمألا سيلو نيسايقلا ضراعتل ناك اغإ صنلا ىلإ عوجرلا نأ ىلع لدي همالك
 مكحلا نإف قفاو اذإ امأو ‹ دودرم كورتم وهف فلاخ نإ امأ . فلاخو قفاو دوجو عم سايقلاب

 ‹ اًطوقسو اًتوبث نيسايقلاب لمعن انإ : لاق نم مهنمو « ةلعلاب ال صنلا نيعب اندنع تباث صنلاب
 لكلا طاقسإ يضتقي يذلا سايقلاو «فرصلا باحيإ يف هب لمعي لكلا بوجول يضتقملا سايقلاف

 لمعلا :«يشاوحلا» يف ركذو . صنلا ىضتقم وهو « امهب المع فصنلا طاقسإ يف هب لمعي

 دعب لوخدلا لبق قالطلا هنم صخ دق صنلا اذهو « زئاج صوصخملا صنلا ةضراعم يف سايقلاب

 وهو ةعيهل نبا هيفو « هدج نع ءهيبأ نع ‹بيعش نب ورمع نع « ةعيهل نبا نع ٠ (۲۷۹ /۳) ينطقرادلا هاور (۱)
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 هيف عجرملا ناكف « الاس اهيلإ هيلع دوقعملا دوع هيفو « هرايتخاب هسفن ىلع كلما جوزلا تيوفت هيفف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع« اندنع لوخدلاك اهنأل ةولخلا لبق نوكي نأ طرشو ٠ صنلا ىلإ

 اهب لخد نإ اهلثم رهم اهلف اهل رهم ال نأ ىلع اهجوزت وأ ءًارهم اهل مسي ملو اهجوزت نإو : لاق

 ‹ اهنع تام وأ

 . ىهتنا « سايقلاب لمعلا رذعتل صوصخملا صنلا ىلإ عوجرلا ميقتسيف ةولخلا

 . امهدحأب لمعلا لب « امهك رت نيسايقلا نيب ضراعتلا نايب نم سيل : تلق نإف

 وأ «[. .. .] رخآلا ىلعامهدحأ حيجرت نكي ملو اضراعت اذإ نيليلدلا نأ لصألا : تلق

 . حجرم ريغ نم حيجرتلاب امهدحأب لمعي ملو اطقاست

 ضراعتلا ريسفت « ةيريسفت هيف ءافلاو « ةولخلاو لوخدلا لبق قالطلا يف يأ : ش (هيفف ) : م

 - هيلع دوقعملا فرع دقو - : هلوقب يناثلاو - جوزلا توجب - : هلوقب لوألا رسفف « نيسايقلا نيب

 هسفن ىلع كلملا جوزلا تيوفت - : هلوق : ش (هرایتخاب هسفن ىلع كلملا جوزلا تيوفت ) : م هرخآ ىلإ

 هرايتخاب يف ءابلاو « لوعفم هنأل بؤصنم كلملاو « هلعاف ىلإ فاضم ردصم تيوفت - هرايتخاب

 . جوزلا تيوفت - هلوقب قلعتت

 عضبلا وهو ( هيلع دوقعملا دوع ) : م اًسضيأ لوخدلا : ليق ‹«قالطلا يف يأ : ش (هيفو ) : م

 يأ « عجرملا رمألااذه مكح يف يأ : ش (هيف عجرملا ناكف الاس ) : م هنوك لاح ةأرملا ىلإ يأ (اهيلإ)

 نيسايقلا ىلإ هب راشأو « ناك ربح هنأل بوصنم : ش (صنلا ىلإ ): م يميم ردصم وهو عوجرلا

 . ةروكذملا ةيآلا هذهو « صنلاب ًالمعو اًكرت

 اهنأل « ةولخلا لبق نوكي نأ ) : م هلئاسم نم ةلأسملا نأل يرودقلا يأ : ش (طرشو ) : م

 . بابلا اذه ىف بيرق نع هنایب یتأیو ( یلاعت هللا ءاش نإ هنیبن ام ىلع« اندنع لوخدلاک

 رهم ال نأ ىلع اهجوزت وأ  ارهم اهل مسي ملو «ءاهجوزت نإو) : م : يرودقلا يأ : ش (لاق ) : م

 اهل مسي ملو اهجوزي نأ ىلوألا « ناتروص ناتاه : ش (اهنع تام وأ « اهب لخد نإ اهلثم رهم اهلف اهل

 رهم ال نأ طرتشي ينعي « اهل رهم ال نأ ىلع اهجوزتي نأ ىلع ةيناثلاو ٠ هنع تكس ينعي « ارهم

 تام وأ « اهب لخد نإ اهلثم رهم اهلف رهم الب اهسفن تضوف يتلا يهو « ةضوفملا ةلأسم يهو ءاهل

 . يه تتام ولاذكو : «ةريخذلا» يفو « اهنع

 نسحلا لاق هبو « هباصنو - هنع هللا ىضر- دوعسم نب هللادبع لوق اننهذمو

 نباو « ةمربش نباو « يح نب نسحلاو « ةبيش يبأ نبا هنع هركذ « ةي هللا لوسر نع هاورو «يرصبلا
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 هل . لوخدلاب بجي هنأ ىلع مهرثكأو ‹ توملا يف ءيش بجي ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ًابوجو رهملا نأ انلو . ءاهتنا هطاقسإ نم نكمتت امك« ءادتبا هيفن نم نكمتتف اهقح صلاخ رهملا نأ
 اهقلط ولو . يفنلا نود ءاربإلا كلمتف ءاقبلا ةلاح يف اهل ًأقح ريصي اغنإو . رم ام ىلع عرشلا قح

 (٣۲۳ةيآلا: ةرقبلا) ةيآلا ( هردق عسوملا ىلع نهوعتمو# ىلاعت هلوقل ةعتملا اهلف اهب لوخدلا لبق

 ريرج نباو روث وبأو «هيوهار نب قاحسإو «دمحأو - يطيوبلا ةياور - يف يعفاشلاو « ىليل يبأ

 . حاكنلا لطب ايفن نإو « هركذ « اكرت اذإ اميفو دوادو « يربطلا

 لوخدلا لبق اهنع تام اذإ اهل بجي ال يأ : ش (توملا يف ءيش بجي ال : يعفاشلا لاقو ) : م

 لاق هبو « انبهذمك : ش (لوخدلاب بجي هنأ ىلع) يعفاشلا باحصأ رثكأو يأ : ش (مهرثكأو ) : م

 « نالوق يعفاشلل توملا يفو « لوخدلاب ءيش اهل بجي ال : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو

 يآ : ش (هل ) : م. رهملا يفن ةروص يف كلام لوق وهو « بجي ال هنأ يناثلاو . بجي نأ امهدحأ

 ‹ ةضوفملاك « دقعلا ءادتبا ىف يأ : ش (ءادتبا هيفن نم نكمتتف « اهقح صلاخ رهملا نأ ) : م يعفاشلل

 نأ اهل نإف « دقعلا ءاهتنا يف يأ (ءاهتنا هطاقسإ نم نكمتت امك ) : م رھم الب اھسفن ضوفت نأ اھلف

 « تباث نب ديزو « يلع نع يور اب اًضيأ يعفاشلا جتحا و علخلاك « دقعلا دعب اهرهم طقست

 اهيلعو اهل قادص الو« ثاريملا اهل : اولاق مهنأ -مهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نباو « سابع نباو

 . ةدعلا

 هلوق ليلدب : ش (عرشلا قح ) : م بوجولا ثيح نم يأ : ش (اًبوجو رهللا نأ انلو ) : م
 ةيآالا : بازحألا ) 4 انضرف ام انملع دق # ( ۲١ ةيآلا : ءاسنلا ) € مكلاومأب اوغتبت نأ : ىلاعت

 اًبجوم الإ دقعني ال « هريغ ىح يف هنأ رهم ريغب حاكنلا ايب يبنلا ةيصوصخ نم ملعو ٠١

 قحو « ةرشع نم لقأ نوكي ال نأ وهو عرشلا قح « ةثالث قوقح رهملا يف: !طيحملا» يفو « رهملل

 ‹ عرشلا قح نأ ريغ اهل اكلم هنوك وهو ةأرملا قحو « اهلثم رهم نم لقأ نوكي ال نأ وهو ءايلوألا

 يقالت نأ لصألا نأل : ش (يفنلا نود ءاربإلا كلمتف « ءاقبلا ةلاح يف اهل اًقح ريصي امنإو ) : م

 . ءادتبا ىفنلا نود ءاهتنا ءاربإلا تكلم اذهلو « كلي ال ام نود هكلي ام فرصتلا

 وأ لوخدلا لبق اهقلط نإف : لقي مل اغإو : ش (ةعتملا اهلف اهب لوخدلا لبق اهقلط ولو ) : م

 ةولخلاذإ « اهلمشي لوخدلا نأل « اًضيأ طرش ةولخلا نأ عم طقف لوخدلا لبق: لاق لبء ةولخلا

 رم دق:ش (۲۳۲ ةيآلا : ةرقبلا ) (ةيآلا € هردق عسوملا ىلع نهوعتمو : ىلاعت هلوقل ) : م اًمكح لوخد

 نإ مكيلع حانج ال # :لاق ىلاعت هللا نأ لالدتسالا هجو « بيرق نع - ةيآلا - هلوق يف مالكلا

 حانج ال يأ « رهملا يه ةضيرفلاو 4 نهوعتمو « ةضيرف نهل اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط
€۲ 



 نم باوثأ ةثالث ةعتملاو . -هللا همحر- كلام فالخ هيفو « رمألا ىلإ ًاعوجر ةبجاو ةعتملا هذه مث

 ةفحلمو « رامخو« عرد يهو« اهلثم ةوسك

 ء اًقلطم ةعتملاب رمأو « ةضيرفلا ضرفو «ساسملا لصحي مل يذلا تقولا يف قالطلا يف مكيلع

 . ىلع ةملكب ركذو ء اًضيأ هيضتقب كلذو اًقح : لاقو « بوجولا ىلع وهو

 هاضتقم نأل ء رمألا ىلإ عوجرلا لجأل يأ : ش (رمألا ىلإ اًعوجر ةبجاو ةعتملا هذه مث ) : م

 تناك اذإ الإ ةبحتسم ةيقابلاو « اهدحو هذه ىه اندنع ةبجاولا ةعتملاو « قالطإلا دنع بوجولا

 نباو «رمع نبا لوق وه انبهذمو « هبناج اهنأل « ةعتملا اهل ىمست ال ثيح < ةأرملا لبق نم ةضيرفلا

 ‹يرهزلاو «٠ يعخنلاو ‹يبعشلاو« دیز نب رباجو ءءاطعو« نسحلاو ‹سابع

 . لثملا رهم فصن بجي هنعو « هنع ةعامجلا ةياور يف يعفاشلاو ٠ يروثلاو

 لوق وهو « ةبحتسم هدنع نإف « كلام فالخ روكذملا مكحلا يف يأ ( كلام فالخ هيفو ) : م

 بوجولاو ‹ عوطتملل مسا نسحملاو (نينسحملا ىلع اًقح :  لاق ىلاعت هنأل ثيللاو « ىليل ىبأ نبا

 . نسحملاب ديقتي ال

 امك « هريغ ىلع بوجولا يفني ال نسحملاب دييقتلا نألو « نايبإلاب ناسحإللا رسف دق : انلق
 هبهذم نم حيحصلاو : يكاكلا لاق مهریغلو مهل یده هنآ عم ٭ نيقتملل ىده # : ىلاعت هللا لاق

 . انبهذمک

 ةوسك نم ينعأ ةظفللا هذهو « ةأرملا لشم يأ : ش (اهلثم ةوسك نم باوثأ ةثالث ةعتملاو ) : م

 . نآلا ءيجي ام ىلع ةوسكلا يف اهلاح رابتعا ىلإ اذهب راشأ « هرصتخم يف يرودقلا ظفل اهلغم

 باوثألا ركذ نأل - باوثأ ةعتملاو - : هلوق اذهب رسف : ش (ةفحلمو رامخو عرد يهو ) : م

 ةروكذملا باوثألا يأ - ةفحلمو رامخو عرد يهو - : هلوقب باوثألا رسفف ةثالثلا نم رثشكأ لوانتي

 . ريغ ال هذه يه

 يناولحلا نعو «« برغملا» بحاص هلاق « ركذم وهو صيمقلا قوف ةأرملا هسبلت ام وه عردلاو

 ءاهسأر هب ةأرملا يطغت ام رامخلاو اهصيمق ةأرملا عرد : ريثألا نبا لاقو « ردصلا ىلإ ةيباج وه

 . ةأرملا هب فحتلت ام يهو « ةءالملا ميلا رسكب ةفحلملاو

 ةياغ ديج ال« طسو ةفحلمو ةعنقمو صيمق « باوثأ ةئالث ةعتملا : «ةريخذلا» يفو

 . مهارد ةسمخ نع صقني الو « اهلثم رهم فصن ىلع دازي الو «ةءادرلا ةياغ ءيدر الو «ةدوجلا

 اهتعتمف طسولا نم تناك نإو ٠ سابركلا نم اهتعتمف ةلفسلا نم تناك نإ :“عيبانيلا» يفو

 . حيحصلا وهاذهو مسيربإلا نم اهتعتمف لاحلا ةعفترم تناك نإو « زقلا نم

 ‹« «فتنلا» يف هنع هركذ اذكو « سابع نبا نع كلذ ىوري « مداخ اهالعأ : «ينغم ايفو
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 « لحما رهم ماقم اهمايقل ةبجاولا ةعتملا يف -هللا همحر- يخركلا لوق وهو « اهلاح ربتعب هنأ

 : یلاعت هلوق وهو« صنلاب ًالمع هلاحب ربتعی هنآ حیحصلاو

 لاقو « هيف يلصت اًبوثو ارامخو اًعرد اهعتي آريقف ناك نإو « ةالصلا اهيف زوجت ةوسك اهاندأو
 . انلوقك ةديبع وبأو ٠ كلامو «ءاطعو «يروثلاو يعازوألا

 یورو «ديعب وهو يعفاشلا يلوق دحأ وهو مكاحلا ىلإ اهيف عجري : ةياور يف دمحأ نعو

 هنأ -امهنع ىلاعت هللا يضر- يلع نب نسحلا نع يورو « ميمحتلا ةعتملا يمست برعلا : يعخنلا

 . قرافم بيبح نم ليلق عاتم : تلاقف « فالآ ةرشعب اهعتمو ةأرما قلط

 - يلع نب نسحلا نع يورو « ةعتملا بجت سملاو« ضرفلا لبق ةأرما قلط : «هيبنتلا» يفو
 نإو ‹« ضرفلا لبق : نالوق ةعتملا يفو « لثملا رهم بجي سيسملا دعبو - امهنع ىلاعت هللا يضر

 لبق لثملا رهم فصن بجي ملاذإ ةعتم بجت : «جاهنملا يفو « ةعتم الف لثملا رهم فصن اهل بجو

 . لثملا رهم عم رهظألا يف ةءوطوملااذكو ءءطولا

 - سابع نباو ‹ ةشئاع نع يورم ) : م باوثأ ةثالثب ريدقتلا يأ : ش (ريدقتلا اذهو ) : م
 نباو «هريغو«طوسبملا» يف انباحصأ ىور ام انلو : يزارتألا لاق (- مهنع ىلاعت هللا يضر

 ‹ باوثأ ةثالث ةعتملا نأ« ىبعشلاو ٠ نسحلاو «ءاطعو « بيسملا نب ديعسو « ةشئاعو « سابع

 . سابع نبا نع یور يقهيبلاو

 . ةأرملا لاح يأ : ش

 ءامهلاحب ربتعت : ليقو « فسوي وبأ لاق هبو  هلاحب ةعتملا ربتعت : ليق مث : “ عئادبلا» يفو

 ةيآالا يف : لاق « هلاحب ةبحتسأا يفو « لثملا رهم ماقم ةمئاق اهنأل اهلاحب ةبجاولا ةعتملا ىف : ليقو

 ‹ ةعتملا يف ةعيضولاو ةفيرشلا نيب انيوسل هدحو هلاحبب انربتعا ولف « امهلاح رابتعا ىلإ ةراشإ

 وهو « ةأرملا لاحب رابتعالا يأ : ش (ةبجاولا ةعتملا يف يخركلا) : م خيشلا : ش (لوق وهو ) : م

 اهنأل : ش (لغملا رهم ماقم ) : م ةعتملا مايقل يأ : ش (اهمايقل ) : م يخركلا نسحلا يبأ خيشلا لوق

 يزارلا ركب يبأ رايتخا وهو « لجرلا لاحب يأ : ش (هلاحب ربتعي هنأ حيحصلاو ) : م ةوسكلاو

 : ىلاعت هلوق وهو صنلاب المع ) : م . ًاضيأ يعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو« فنصملا رايتخاو
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 رهم فصن ىلع دازت ال يه مث « ۲۳١( ةيآلا : ةرقبلا) (هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع#

 ءًارهم اهل مسي ملو اهجوزت نإو . لصألا يف كلذ فرعيو « مهارد ةسمخ نع صقنت الو اهلثم

 اهلف اهب لوخدلا لبق اهقلط نإو ءاهنع تام وأ ءاهب لخد نإ اهل يهف هتيمست ىلع ايضارت مث

 هةعتملا

 لاح ربتعا ىلاعت هللا نأ هنايب : ش ۲۳٢( ةيآلا :ةرقبلا) ( ( هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلعإل

 . لقملا ريقفلاو ينغلا وه عسوملاو « لطاب صنلا ةضراعم يف ليلعتلاو « ةأرملا لاح نود لجرلا

 لوق يف يعفاشلا لاق هبو : ش (اهلثم رهم فصن ىلع دازت ال ) : م ةعتملا يأ : ش (يه مث ) : م

 ريكذتلاو « ةعحم ا ةدارإ ىلع ثينأتلاف ءوه مث « خسنلا ضعب يفو «لثلا رهمب ربتعي ال لوق يفو
 لكو « عضبلا نع اًضوع تبجو ةعتملا نأل : ش (مهارد ةسمخ نع صقنت الو) ةعتملا ردق ةدارإ ىلع

 نم لقأ نوكي نأ زوجي ال ضوعلا فصنف « ةرشع نم لقأ نوكينأ زوجي ال ضوعلا
 (لصألا يف كلذ فرعيو):م : هلوق وهو « لصألا يف هلحأ ام ىنعماذهو « ةسمخ

 . «طوسبملا» يأ : ش

 اهلف ةدئاز تناك نإف « ال وأ للا رهم فصن ىلع ةدئاز نوكت نأ امإ ةعتملا نأ كلذ نايب

 دازي الف « ةعتملا وهو هفلخ ىلإ راصيف «هتلاهجل هفصنب رذعت نكلو « ضوعلا وه لثملا رهم فصن

 ةعتملا اهلف هل ايواسم ناك نإف ءال وأ هل اًيواسم نوكي نأ امإف « نكت مل نإو « لثملا رهم فصن ىلع

 نأل ةسمخلا اهلف ناك نإف ءال وأ مهارد ةسمخ نم لقأ نوكي نأ امإف نكي مل نإو « صنلل اًعابتا

 مل نإو « ةسمخ نم لقأ ةعتم الف « مهارد ةرشع نم لقأ رهم الو فلحخ ةعتملاو « لصألا وه رهملا

 . صنلاب ةعتملا اهلف نكي

 هلوق نأ باوجلاف « خسن وهو هل دييقت اهيفن« ليصافتلا هذه نع قلطم ةعتملا صن : ليق نإف

 ردقم رهملا نأ ىلع لد ٥١( ةيآلا : بازحألا  مهجاوزأ يف مهيلع انضرف ام انملع دق : ىلاعت

 كلذكو « لمجللا ردقلا كلذ نايب «لثملا رهم هرهمب ربتعي نم رهم ىف ةيمستلاب باجيإلاف « عرش

 ىلع ليصفتلاو « ةعحم ا ةيآل اًضراعم ناكف «مهارد ةرشع نم لقأ رهم الو » : مالسلا هيلع هلوق

 . ىهتنا « امهنيب قيفوت روكذملا هجولا

 . هخيش نع هلقن « لمكألا مالك اذه : تلق

 (اهنع تام وآ اهب لخد نإ اهل يهف هتيمست ىلع ايضارت مث «ارهم اهل مسي ملو اهجوزت نإو ) : م

 نأ اهل نأل ؛ ارهماهل ضرفف يضاقلا ىلإ هتعفار ول مكحلااذكو « عامجإلاباذه :ش

 . يشاترمتلا هركذ اذك « ارهم اهل ضرفيل ؛ يضاقلا ىلإ هعفارتو « هبلاطت

 ‹ هيلإ عوجرملا هلوق يف« فسوي يبأ لوق وهو : ش (ةعتم ا اهلف اهب لوخدلا لبق اهقلط نإو) : م
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 همحر - يعفاشلا لوق وهو ‹ ضورفملا اذه فصن لوألا -هللا همحر- فسوي يبأ لوق ىلعو
 رهم وهو «دقعلاب بجاولل نييعت ضرفلا اذه نأ انلو . صنلاب فصنتيف « ضورفم هنأل -هللا

 ضرفلا وه ذإ «دقعلا ىف ضرفلا الت امب دارملاو « هتلزنم لزن ام اذكف « فصنتي ال كلذو ءلثملا
 ٠ -هللا همحر -رفزل افالخ « ةدايزلا هتمزل دقعلا دعب رهملا يف اهداز نإف : لاق . فراعملا

 . هللا ءاش نإ نمئملاو نمثلا ةدايز يف هركذنسو
 س
 :ش (ضورفملا اذه فصن لوألا فسوي يبأ لوق ىلعو ) : م : ىلاعت هللا همحر دمحأ نع ةياور وهو

 . اهل ضرف يذلا ضورفملا فصن اهل يآ

 رهاظ يفو « اًضيأ كلام لوق وهو« لوألا فسوي يبأ لوق يأ : ش (يعفاشلا لوق وهو ) : م
 : ش (ضورفم هنأل) : م يعخنلاو «يبعشلاو « ءاطعو «رمع نبا لوق وهو« دمحأ نع ةياورلا

 . ( متضرف ام فصنف : یلاعت هلوق وهو : ش (صنلاب فصتنتیف ) : م یمسملاک

 رهم وهو دقعلاب بجاولل نييعت ) : م دقعلا دعب يذلا ضرفلا يأ : ش (ضرفلا اذه نأ انلو ) : م

 ةلزنم لزانلاب دارأو « لغملا رهم ةلزنم لزنأف : ش (هتلزنم لزن ام اذكف « فصنتي ال كلذو « لئلا
 ام فصنف» : ىلاعت هلوق نم فسوي وبأ هالت اب دارملا يأ : ش (الت اب دارملاو ) : م دقعلا دعب ىمسلملا
 ربخ هنأل ؛عوفرم ضرفلا : هلوق « حاكنلا ةلاح ينعي : ش (دقعلا يف ضرفلا ) : م € متضرف
 . هل مومعال قلطملا ضرفلا نأل : ش (فراعتلا ضرفلا وه ذإ ): مدارملاو :هلوق ينعأأدتبملا

 :ش (ةدايزلا هتمزل دقعلا دعب رهملا يف اهداز نإو ) : م : هرصتخم يف يرودقلا يأ : ش (لاق ) : م
 نل ؛ يعفاشلا لاق هبو « ةدايزلا حصت ال : لوقي ثيح : ش (رفزل اًفالخ ) : م دمحأ لاق هبو
 هركذي نأ فنصملا دنعو « الف الإو ٠ تكلم تضبق نإ دقعلا لصأب قحلت ال « ًأدتبم ةئيه ةدايزلا
 دعب ركذي لصف يف يأ (ىلاعت هللا ءاش نإ نممملاو نمشلا ةدايز يف هركذنسو) : لاق ثيح يتأي اميف
 . كلذ يف هعبتن نحن : لمكألا لاق « ةيلوتلاو ةعجارملا باب

 ةدايزلا زاوج ليلدو : « طوسبملا » يف لاق : لوقنف « لمكألا هلاق ام عبتن ال نحن : تلق
 نم هانعم ( ۲١ ةيآلا : ءاسنلا) ¢ ةضيرفلادعب نم هب متيضارتاميف #: یلاعت هلوق

 يف ةدايزلا زوجي الو : حاكنلا يف ةدايزلا يف دمحأ لاق انلوقبو « ةضيرفلادعب ةضيرف
 . عيبلا

 يبأل اًقالخ يناثلا رهملا تبثي ال نيفلأ ىلع مث« فل ىلع اهجوزت : «يواحطلا حرش» يفو
 . ةدايزلا اذكف « دقعلا تبثي ملف « دقعلا نمض يف ةدايزلا تابثإ ادقف امهنأل ؛ فسوي

 ‹ ةفينح يبأ دنع ناتيمستلا تبثت رخآ فلأ ىلع حاكنلا ددج :« يباجيبسألا حرش» يفو
 لوألا رهملاب ىضرأ ال : لاق ول : ليقو « فلأب ةقلطملا عجار ولاذكو « ةيناثلا تبثت ال امهدنعو
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 -هللا همحر- فسوي ىبأ لوق ىلعو « لوخدلا لبق قالطلاب طقست ةدايزلا تحص اذإو : ليقو

 فسوي يبآ دنعو « دقعلا يف ضورفم اب صتخب امهدنع فيصنتلا نأل ؛ لصألا عم فصنتت الو

 ءاقب رهملا نأل ؛ طحلا حص اهرهم نم هنع تطح نإو . رم ام ىلع « هيف ضورفملاك هدعب ضورفملا

 اهقلط مث «ءطولا نم عنام كانه سيلو هتأرماب لجرلا الخ اذإو . ءاقبلا ةلاح هيقالي طحلاو « اهقح

 ريصي امنإ هيلع دوقعملا نأل ؛ رهملا فصن اهل :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو رهملا لامك اهلف

 يناثلا بجي ال رهملاددج مث ءاهرهم تبهو ولو « رهملا نودب كعم ميقأ ال : تلاق مث « هتأربأ وأ

 « لوخدلا لبق قالطلاب طقست ةدايزلا تحص اذإو ): م فالتخالا ىلع يأ : ش (ليقو) : م

 صتخيامهدنع فيصنتلا نأل ؛ لصألا عم ) : م ةدايزلا يأ : ش (فصنتت الو فسوي يبأ لوق ىلعو

 عوج رملا هلوق يف فسوي يبأ لوق وهو « دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ : ش ( دقصعلا يف ضورغمل اب
 . ىلاعت هللا همحر دمحأ نع ةياور وهو «هيلإ

 يف يأ : ش (هيف ضورفملاك ) : م دقعلا دعب يأ : ش (هدعب ضورفملا فسوي يب دنعو ) : م

 نإ ينعي : ش (طحلا حص اهرهم نم هنع تطح نإو ) : م ةمدقتملا ةلأسملا يف هنايب (رم ام ىلع) دقعلا

 هيقالي طحلاو « اهقح ءاقب رهملا نأل ) : م دقعلاب حليف طحلا حص « اهرهم نم جوزلا نع ةأرملا تطح

 ‹ زييمتلا ىلع اهقح يقب دقو « ءادتبالا ةلاح ال « ءاقبلا ةلاح اهقح ىقالي طحلا يأ : ش (ءاقبلا ةلاح

 دربملاو ينزاملا فلاخو « اًافتا هيلع هيدقت زوجي ال زييمتلا نأل ؛ ىلوأ ناكل ءاقب اهقح : لاق ولو

 . وحنلا بتك هعضومو هيلع مدقتي ال نأ هيوبيس بهذمو « لعفلا ىلع هيدقت يف

 نبا لاق : ش (رهملا لامك اهلف اهقلط مث ءطولا نم عنام كانه سيلو هنأرماب لجرلا الخ اذإو ) : م

 : «نآرقلا ماكحأ»يف يزارلا ركب وبأو ٠ «هفنصم» يف ةبيش يبأ نب ركب وبأو «فارشألا» يف رذنملا

 «رباجو « رمع نب هللا دبعو «تباث نب ديزو «بلاط يبأ نب يلعو « باطخلا نب رمع لوق اذه

 ‹ نيدباعلا نیرو ‹«نيسحلا نب يلعو ريبزلا نب ةورع لاق هبو < مهنع ىلاعت هللا يضر ذاعمو

 نب قاحسإو« دمحأو ‹يروشلاو «يعازوألاو «يعخنلاو « يرهزلاو« بيسملا نب ديعسو

 يبأ نب ةرارز نع« فوع نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو . لوألا ردصلا قافتا وه : يزارلا

 دقف ارتس ىخرأ وأ  اًباب قلغأ نم نأ نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ءاضق : لوقي هتعمس : لاق ىفوأ

 . يزارلا ركب ىبأ ةياور ىف هلثمو «ةدعلا تبجوو «رهملا بجو

 نإو ءاهلثم قادص اهلف ىمسم رهملا نكي مل نإو« ىمسم رهملا ناك اذإ اذه : يزارتألا لاقو

 ارصتخم)» يفاذك « ةعتملااهلف ىمسلملا نكي مل نإو ‹ رهملا فصناهلف ةولخلا حصت مل

 توبثو « ةدعلا بوجوو «رهملا دكأت يف اندنع لوخدلا ماقم ةمئاق ةحيحصلا ةولخلاو «يواحطلا
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 كلذو « عناوملا تعفر ثيح لدبملا تملس اهنأ : انلو . هنود رهملا دكأتي الف ٠ ءطولاب ىفوتسسم

 . عيبلاب ًارابتعا لدبلا يف اهقح دكأتيف  اهعسو

 «ةرمعب وأ « لفن وأ « ضرف جحب ًامرحم وأ « ناضمر يف ًامئاص وأ ٠ ًاضيرم امهدحأ ناك نإو
 ا < ٣ اطا
 . ةفينح يبأ لوق ىلع ةمألا ميرحتو تنبلا جوزتو « ىنكسلاو « ةدعلا ةقفنو « بسلا

 دالوألل اهلحو تانبلا ةمرحو « ناصحإإلا قح يف ءطولا ماقم اهوميقي ملو : «ةريخذلا» يفو
 ىلإ برقأ وهو «عقي :ليقو « عقيال: ليق دقف رخآ قالط عوقوامأو ‹ ثاريملاو ةعجرلا
 باب يف مالسإلا خيش لاق  اّنئاب وأ اًيعجر نوكي لب« قالطلا اذه مث« طايتحا ال هنأل؛ باوصلا
 . اًتئاب نوكي : نيعلا

 نباو« سوواطو‹ يبعشلاو < حیرش لوق وهو : ش (رهملا فصن اهل : يعفاشلا لاقو ) : م

 ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نع يورو : رذنملا ناو« يزارلا ركب وبأ لاقو « روٹ يبآو « نيريس

 نبا ثيدح يف نأل امهنع كلذ حصي ال :الاق هلثم - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نباو هنع

 . فيعض وهو ميلس يبأ نب ثيل « سابع

 يف اهب الخ نإو « رهملا فصن اهلف اهلزنم يف اهب الخ نإ : رذنملا نباو يزارلاو كلام لاقو
 يفو ء الماك رهملا بجو كلذ لواطت نإ : لاق هنأ هنع يزارلا ركب وبأ ركذو < هلك رهملا اهلف هلزنم
 « ةنس لوطلا ةدع يف : ليق مث « نيلوقلا دحأ يف لامكلا برقتي« ماقملا لاط نإ :“رهاوجلا»

 ىفوتسم ريصي امنإ ): م عضبلا عفانم وهو : ش (هيلع دوقعملا نأل ) : م ةداعلا يف ًالوط دعي ام : ليقو

 . لدبلا هيلع بجي الف « ةأرملا

 تعفر ثيح ): م عضبلا عفانم وهو : ش (لدبملا تملس ) : م ةأرملا يأ : ش (اهنأ انلو ) : م
 (كلذو ) : م بيرق نع اهريسفت يتأيو ءطولا نم ةعنام ةلاح يأ « ةعنام عمج وهو : ش (عناوملا
 يف اهقح دكأتيف ) : م هيلع ردقت يذلا وهو ءةأرملا عسو يأ : ش (اهعسو ) : م عناوملا عفر يأ :ش

 بجي ىتح ميلست هيف ةيلختلا نإف « هيلع اًسايق يأ : ش (عيبلاب ارابتعا ) : م رهملا وهو : ش (لدبلا

 يف لديملاو « لدبملاو لدبلا ميلست جوزلا ىلع بجي انه اذكف « نمشلا ميلست يرتشملا ىلع

 رجأتسملا نيب الخ اذإ رجألا نأ ىرت الأ « هئافيتسا ققحتب « لدبملا ميلستب ررقتي تاضواعللا

 ةقيقح ىلع لدبلا ردقب فقوت هنألاذهو ٠ ضبقلا ققحتي مل نإو « لدبلا دكأتي رجأتسملاو

 عوفرم وهو لدبملا هيلع نم ررضتيف « ءافيتسالا نع « لدبلا هيلع نم عنتمت اب « لدبملا ءافيتسا

 . اعرش

 « ةدعلا اهيلعو ءقادصلا اهلف اهقلط مث ءاهجرف ىلإ رظن اذإ رباج نع « ةبيش يبأ نبا ىورو
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 ءايشألا هذه نأل ؛رهملا فصن اهل ناك اهقلط ول ىتح « ةحيحص ةولخلا تسيل ًاضئاح تناك وأ

 ° « لخدي مل وأ اهب لخد ء قادصلا بجو اهبلإ رظن وأ ةأرما رامخ فشك نم » :مالسلا هيلع هنعو

 اهب دكأتي الو « ةدعلا اهب بجي :حيرش لاقو « «هماكحأ» يف يزارلا ركب وبأو ينطقرادلا هاور

 . فتنلا» يفاذك « رهملا

 قلع دقف ةلمكم ةولخلا نأب لاق نمو « صنلاب فصنتيف سيسملا لبق قالط اذه : تلق نإف

 . سملا مدعب هقلع صنلا ذإ ٠ صنلا فالح وهو « ةولخلاب فيصنتلا

 ببسلا مسا قلطأف « هببس هنأل ءطولا ىلع لماح وه اغنإو « ةقيقح ءطوب سيل سملا : تلق

 دقو هنوذخأت فيكو# : ىلاعت هلوق وهو « صنلاب هركذ ام ديأتيو « سم اب ةولخلاذإ ٠ ببسملا ىلع

 ء ءاضفلا نم ذوخأم وهو « ةولخلا ءاضفإلاو « ( ٠١ ةيآلا : ءاسنلا ) ( ضعب ىلإ مكضعب یضفآأ

 . رهملا نم ءيش دادرتسا نع ىهنو « يلاخلا ناكملا وهو

 الإ سيل قالطإلل زوجللا نأل ؛ ءطولا ىلع هلمح نم ىلوأ وه ةولخلا ىلع سملا لمحو

 دق ببسلاو «ببسلا نودب دجوي ال ببسملا نأل ؛ ىوقأ ببسملل ببسلا ةمزالمو « ةمزالملا

 نود لاح يف مزال ببسملاو ءاًمئاد مزال ببسلاف ءرايخلا طرشب عيبلا يف امك ببسملا يف فلتخي

 . لاح

 ‹ اًضيرم نيجوزلا دحأ ناك اذإ عناوملا نايب يف عورش اذه : ش (اًضيرم امهدحأ ناك نإو) : م

 وأ ٠ ءاقتر ةأرلا نوكك يعيبط عنامو « ضرملاك يقيقح عنام « ماسقأ يهو « ةعنام عمج مناوملاو

 اريصب ناك ءاوس « ثلاث امهعم نوكي نأ وهو « يسح عنامو « عامجلا قيطت ال ةريغص وأ « ءانرق

 ال يذلا ريغصلاو هيلع ىمغملاو« نونجملاو «لقعي « اًص وأ اًعلاب « اًمئان وأ اًتاظقي « ىمعأ وأ

 . عنمت ىرخألا هتجوزو عني ال لقعي

 مل نإو عني روقعلا بلكلاو « اهتيراج فالخب « عنمتال هتيراجو « عنمتال : دمحم نعو

 ‹ ضرف جحب مارحإلاك يعرش عنامو « عني ال هل ناك نإو « عني ةأرملل ناك نإف « اًروقع نكي

 . ضيحلاک يعرشو يعيبط عنامو

 وأ ) : م ةرافكلاو ءاضقلا نم همزلي ال « فالح الب عنام وه : ش (ناضمر يف اًمئاص وأ ) : م

 يف ءاوس لكلا : ش (ةرمع وأ «لفن وأ « ضرف جحب ) : م اًمرحم نيجوزلا دحأ ناك وأ : ش (اًمرحم

 نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع « دوسألا وبأ ان « ةعيهل نبا نع « ۳١۷( /۳) يتطقرادلا هاور : لسرم (۱)

 يبأ نب هللا ديبع نع يقهيبلا هاورو « فيعض لسرماذهو « )٠١٠/۷( يقهيبلا ىوراذكو «اًعوفرم . .

 ةأرما فشك نم » : لاق يب يبنلا نع نابوث نب دمحم نع «ديزي نب هللا دبع نع ميلس نب ناوفص نع رفعج

 . حيحص لسرم وهو . ٠ قادصلا بجو دقف اهتروع ىلإ رظنف
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 نع ىرعي ال هضرم :ليقو « ررض هب هقحلب وأ « عامجلا عني ام هنم دارملاف ضرملا امآو . عناوم

 ةرافكلاو ءاضقلا نم همزلي امل ناضمر موص امأو ءاهضرم يف ليصفتلا اذهو « روتفو رسكت

 ناك نإو . اعرشو ًاعبط عنام ضيحلاو  ءاضقلاو كسنلا داسفو مدلا نم همزليامل مارحإلاو

 ؛هلك رهملا اهلف ًاعوطت ًامئاص امهدحأ

 موصو . حيحصلا وه رهملا يف لوقلا اذهو «ىقتنملا ةياور يف رذع ريغ نم راطفإلا هل حابي هال

 (ةحيحص ةولخلا تسيلف ) : ماعرشو اًعبط عنام هنإف « ءاسفن وأ : ش (اًتضئاح تناك وأ ) : م عنملا

 . ةروكذملا ءايشألا ىف ةحيحص ةولخلا تسيلف يأ « ةيطرشلا نع باوج اذه: ش

 ‹ناضمر موصو ضرملا ينعي : ش (ءايشألا هذه نأل « رهملا فصن اهل ناك اهقلط ول ىتح ) : م

 دلوب تءاج اذإ ةمرحملاو « ضئاحلاو ٠ نويعلا» يفو : ش (عناوم ) : م ضيحلاو اًقلطم مارحإلاو

 . هبسن تبث رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاج نإو « الماك كلذب رهملا تبث

 نأ وهو « ليصفتب دييقت اذهو : ش (ررضلا هب هقحلي وأ «عامحلا عنمب ام هنم دارملاف ضرملا امآ) : م

 (روتفو رسکت نع ىرعيال هضرم : ليقو ) : م ةحيحص ةولخلاف « ررض هقحلي ال ناك نإ عامجلاب

 يف ليصفت ال ذإ حصألا وهو ليصفت الب انهو ٠ ركذلا يف روتفلاو ءءاضعألا يف رسكتلاو:ش

 ال روتفلاو رسكتلا بجوي لجرلا عامج نأل ؛ ةولخلا ةحص عني هبناج نم ضرم لكف «هضرم
 ءاضقلا نم همزلي ال ناضمر موص امأو ) : م حيحصلا وهو : ش (اهضرم يف ليصفتلا اذهو ) : م ةلاحم

 . ررض هب قحلي وأ « عامح لاب عني ام هلوق هب دارآ : ش (ةرافكلاو

 : ليقو « عونتم ليقو « هضرم يفاوفلتخاو « فالخ الب عونتم اهضرم : ٠ ةريخذلا) يفو

 . لاح لک ىلع عنام هعاونآ عیمج

 ردصلا لاقو « عامجملا هرضي ناك اذإ عني اهضرم وأ هضرمو : «هقفلا عماوج » يفو

 جرح كلذ يفو « اعيمج ةرافكلاو ءاضقلا راطفإلاب بجي هنأل ؛ ةولخلا عيمج عني :ديهشلا

 . اًعنام نوکیف

 هنإف قلطملا مارحإإلا امأو « هريدقت - ناضمر موص - هلوق ىلع فطع : ش (مارحإلاو ) : م

 همارحإ يف عماج يذلا نأل : ش (ءاضقلاو كسنلا داسفو مدلا نم همزلي امل ) : م ةولخلا ةحص عنمي

 موص -هلوق ىلع فطع : ش (ضيحلاو ) : م ًالصفم هعضوم يف فرع دقو «ءايشألا هذه همزلت

 مدلاب ثولتلا نم هيف نألف اًعبط امأ : ش (اعرشو اًعبط عنام) : م هنإف ضيحل ا امأو هريدقت - ناضمر

 . (۲۲۲ ةيآالا :ةرقبلا) # نرهطي ىتح نهوبرقت الو # : ىلاعت هلوقلف اعرش امأو . سجنلا

 فنصملا للعو ءاضقلا الإ همزلي ال هنأل ؛ةولخلا ةحصل : ش (هلك رهملا اهلف ) : م اعوطتم امئاص
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 ‹ هضرفك اهضرف موصلا ةلزنمب ةالصلاو « هيف ةرافك ال هنأل ؛ ةياور يف عوطتلاك روذنملاو ءاضقلا

 . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع رهملا لامك اهلف اهقلط مث «هتأرماب بوبجملا الخ اذإو .هلفنك اهلفنو

 ةلآلا ةمالس ىلع ريد مكحلا نأل ؛نينعلا فالخب «ضيرملا نم زجعأ هنأل ؛رهملا فصن هيلع : الاقو

 . هب تت دقو ‹ قحتسملا قح يف ميلستلا دقعلاب اهيلع قحتسملا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو

 هقفلا يف باتك مسا فاقلا حتفب ( «ىقتنملا» ةياور يف رذع ريغ نم راطفإلا هل حابي هنأل ) : م : هلوقب

 يذلا «يفاكلا» بحاص وهو «يزورملا يملسلا دمحأ نب دمحم لضفلا وبأ ديهشلا مكاحلا هفنص

 . ( اًطوسبم» هنومسي

 ‹ عوطتلا موص يف رهملا لك بوجو ىلإ ةراشإ : ش (حيحصلا وه رهملا يف لوقلا اذهو ) : م
 هلاطبإ لحي ال هنأل « ةولخلا ةحص عني [. . .] عوطتلا موص : لاق نم لوق نع حيحصلاب زرتحاو

 . ةراشإ ةياور ةفينح يبأ نع يور اذهبو « رذعب الإ

 يف «ىقتنملا» ةياور ذخأ يأ - حيحصلا وه رهملا يف لوقلااذهو - : هلوق « ةياهنلا » يفو

 ريغ حيحصلاف ءراطفإلا زاوج قح يناثلاو « حيحصلا وهو « اهنع ررضلل اًعفد رهملا لامك قح

 . رذع ريغ نم راطفإلا حابي ال نأ وهو « « ىقتنملا» ةياور

 «ةولخلا عني ال ينعي : ش (هيف ةرافك ال هنأل ؛ ةياور يف عوطتلاك روذنملاو ءاضقلا موصو ) : م

 ‹ تارافكلاو «ناضمر ءاضقو « لفنلا موص نأ فسوي يبأ نع رشب ىور : ٠ عئادبلا » يفو

 ةرافكلاو عوطتلا موص يف عفانملا يفو « ناتياور ةلأسملا يف ناكف : لاق « ةولخلا عنمت ال روذنلاو

 . عطقلاب ناتیاور

 ضرفك ةالصلا ضرف يأ : ش (هلفنك اهلفنو « هضرفك اهضرف « موصلا ةلزنمب ةالصلاو ) : م

 امهيف لفنلا نأو « ةولخلا ةحص عني امهيف ضرفلا نأ يف موصلا لفنك ةالصلا لفنو « موصلا

 ال اذكو « ةولخلا ةحص امهريغو سافنلاو ضيحلا يف مايصلاو مارحإلا عني ال دمحأ نعو « عني

 « ىليل يبأ نباو ءاطع نع ىوري وهو « ةأرملا يف نرقلاو قترلاو ةنعلاو بحل اك ةيقيقحلا عناوملا عنمي

 . رفاسملاو ميقملا نيب قرف ناضمر موص يف هنعو « ةياور يف عنمي هنعو « يروثلاو

 عطقلا وهو «بجلا نم هاتيصخو هركذ لصؤتسا يذلا وهو : ش (بوبجلا الخ اذإو ) : م

 «ءاطع لاق هبو «نويعلا» يف هركذ رفزو : ش (ةفينح يب دنع رهملا لامك اهلف اهقلط مث هتأرماب):م

 ال بوبجملاو عماجي ابر ضيرملا نأل : ش (ضيرملا نم زجعأ هنأل ؛رهملا فصن هيلع :الاقو ) : م

 نينعلا ةولخ ينعي (ةلآلا ةمالس ىلع ريدأ مكحلا نأل ؛نينعلا فالخب ) : م ةلآلا مدعل ًالصأ هيلع ردقي

 ىلع رهملا لامك بوجو وهو ءهمكح ريدأف ةملاس هتلآ نأل « اًقافتا رهملا لامك بج وت ةححيحص

 عمو « اًضيأ ضيرملا يف ةدوجوم اهتمالس :لاقي ال « اقرتفاف بوبجملل ةلآ الو « ةلآلا ةمالس
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 عرشلا قح ةدعلاو لغشلا مهوتل ًاناسحتسا « ًاطابتحا لئاسملا هذه عيمج يف ةدعلا اهيلعو :لاق
 ركذو . هباجيإ ىف طاتحي ال لام هنأل ؛ رهملا فالخب ريغلا قح لاطبإ يف قدصت الف . دلولاو

 توبثل ةدعلا بجت ضيحلاو موصلاك ًايعرش ناك نإ عناملا نأ : هحرش يف - هللا همحر - يرودقلا

 ‹نينعلا يف يفخلا رمألا ماقم ميقأ ةلآلا ةمالس وهو رهاظلا ببسلا نأل ؛ ةحيحص ةولخ تسيل اذه

 ةمث عناملا نإف « ضيرملا فالخب ققحتي ال ابرو « يفخ هيف ءطولا نم عناملاو  لصألا وه امك

 امهنأل ؛ ةحيحص يصخلاو نينعلا ةولخ يف : « عئادبلا  يفو . رهاظلا ربتعي ضرملا وهو « رهاظ

 « ةفحتلا» يف هلثمو «عامجإ نينعلا ةولخ ةحص : ٠ ةينقلا ) يفو « امهريغك عامجلا ناعنمي ال

 . (نويعلا»و

 : م نیکمتل تلا نم اهعسو يف ام یصقأب : ش (میلستل تلا دقعلاب اهيلع وحتسمل ١ نأ ةفينح يبألو ) : م

 ميلستلاب يأ « هب تتأ دق اهنأ لاحلاو يأ : ش (هب تت دقو ): م سملا يآ : ش (قحتسملا قح يف )

 هذه عيمج يف ةدعلا اهيلعو ) : م :«ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ ( لاق ) : ماهيلع قحتسملا

 لجأل يأ : ش (اطايتحا ) : م ةروكذملا عناوملاب اهداسفو ةولخلا ةحص دنع يأ : ش (لئاسملا

 « حصت ال اميفو « ةولخلا حصت اميف ناسحتسالا هجو ىلع يأ : ش (اًتاسحتسا ) : م طايتحالا

 دوجول ةولخلا دعب اذكو « ةدعلا بجت الف « ةولخلا بجوت مل هنأل ؛ ةدعلا بجت ال نأ سايقلاو

 . لوخدلا لبق اًقالط هنوك وهو « عماجلا

 عنملا ىلإ ارظن «ةمجعملا نيشلا حتفب : ش (لغشلا مهوتل ) : م :هلوق وه ناسحتسالا هجو

 يرجي لخادتلاو « اهطاقسإ ناكليي ال نيجوزلا نأ هيلع لدي : ش (عرشلا قح ةدعلاو ) : م يقيقحلا

 ناك نم» : مالسلا هيلع هلوقل « دلولا قحو يأ : ش (دلولاو ): م لخادتي ال دبعلا قحو « اهيف

 الف ) : م هقح وهو دلولا بسن ةياغ دوصقملاو “ هريغ عرز هءام نيقسي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 قدصي الف هانعم : ليقو « ينأطي مل اهلوقب : ش (ريغلا قح لاطبإ يف ) : م ةآرملا يآ : ش (قدصت

 . اهأطأ مل : هلوقباهقح لاطبإ يف جوزلا

 : ش (هباجيإ يف طاتحي ال لام هنأل ) : م ةدسافلا ةولخلاب بجي ال هنإف : ش (رهملا فالخب ) : م

 . ةولخلا حصت ملاذإ بجي الف كشلاب بجي ال هنآل

 نب ةعيبر نع بويأ نب ىيحي انثدح بهو نب هللا دبع نع ]۱۱١١[ ٠ يذمرتلا هاور : هدهاوشو هقرطب حيحص (1)

 ريغ نم يور دقو .نسح ثيدح اذه :لاق . اعوفرم . . . تباث نب عفيور نع هللا دبع نب رسب نع « ميلس
 نأ لماح يهو ةيراج ىرتشا اذإ لجرلل نوري ال « ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو « تباث نب عفيور نع هجو

 . ديعس يبأو « ةيراس نب ضابرعلاو «سابع نباو « ءادردلا يبأ نع بابلا يفو  عضت ىتح اهأطي

 . لاحلا لوهجم وهو ميلس نب ةعيبر هيف هدانسإو :تلق
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 . ةقيقح نكمتلا مادعنال بجت ال ‹ رغصلاو ضرملاك ًايقيقح ناك نإو « ةقيقح نكمتلا

 ء اهب لوخدلا لبق جوزلا اهقلط ىتلا ىهو < ةدحاو ةقلطم الإ ةقلطم لكل ةعتملا بحتستو : لاق

 . بجا لصف يف مودعم مهوتلا : ليق نإف
 . نامیلس يبآ نبا دنع امهیدلو بسن تبث اذهلو « قحسلاب موهوم هئا اهمحر لغش : انلق

 : ش (عناملا نأ ) : م يخركلا نسحلا يبأ خيشلا رصتخمل : ش (هحرش يف يرودقلا ركذو ) : م

 توبثل ةدعلا بجت ) : مامهوحنو موصلاو ةالصلاك : ش (اًيعرش ناك نإ ) : م ةحيحصلا ةولخلا نم

 ترادف اعرش نكمتي ال نكلو « كش الب ةقيقح ءطولا نم هنكمت توبثل يأ : ش (ةقيقح نكمتلا

 . يعرشلا عناملاب ىتأتت ال اهنأ زاوج اًطايتحا بجتف « همدعو بوجولا نيب

 مادعنال ) : م ةدعلا يأ : ش (بجت ال ضرملاو رغصلاك اًبقيقح) عناملا يأ : ش (ناك نإو ) : م

 نم نكمتي عضوم لك يف نأ هنايب : يزارتألا لاق : ش (ةقيقح ): مءطولا نم : ش (نكمتلا

 ‹« بوبجملا ىفو « قتفلاب ءطولا روصتي قترلا هيفو « ةدعلا هيف بجي عنامل عنتمت نكل ةقيقح ءط ولا

 بجت ال ءةريغصلا وأ ريغصلاو «فيخسلا ضيرملاك ةقيقح ءطولا نم نكمتي ال عضوم لك يفو

 . (ىرغصلا ىواتف» ىفاذك « ةدعلا

 بجي اهقلط مث اهب الخ اذإ : ةعجارملا باب يف ةالصلا باتك يف لاقف قترلا يف رهملا ام

 : لاق نم نيرخأتملا نمو :«ريغصلا عماجلا حرش» يفو : ديهشلا ردصلا لاق « رهملا فصن هيلع

 ًالماك رهملا بجيو «ةولخلا حصت ةفينح يبأ لوق ىلعو «امهلوق ىلع روكذملا نأ حيحصلا

 . حصأللا وهو رهملا فصن بجي هنأ

 توبثو رهملا دكأتل ماكحألا ضعب يف ءطولا ماقم ةولخلا ميقأ : «يواحلطلا حرش» يفو

 هذه يف اهاوس عبرأ ءاًسمخ حاكن ةهرحو « ةدعلا يف ىنكسلاو ةقفنلاو ةدعلا بوجوو بسلا

 جوزلل لالحإلاو تانبلا ةمرحو ةولخلاب اتصحم ريصي ال يأ « ناصحإلاك ضعبلا نود ةدعلا

 قالطلا عوقو يفو « ثرت مل ةدعلا يف وهو تامو اهقلط ول ىتح « ثرإلاو « ةعجرلاو « لوألا

 يف تفلتخا امل ماكحألا نآل ؛ ةدعلا هذه يف رخآ قالط عقي هنأ حيحصلاو «فالتخا ةدعلا هذه يف

 نئاب قالط نع ةدعلا هذه يف تنبلا ةمرح يفو « اًطايتحا عوقولاب لوقلا بجو بابلا اذه

 .ةدعلا بجوت ال حاكنلا يف ةحيحصلا ةولخلاو ٠ فسوي يبأل اقالخ مرحي دمحم نعف ٠ فالتحا

 ىلع ارهاظ ةبجاو اهن ةحيحصلا ةولخلاب ةبجاولا ةدعلا يف انخياشم ملكت يباتعلا ركذو

 ماقم ميقأ توملاو «ءاضق ال ةنايد اهل لح لوخدلا مدعل ةنيعتم ىهو تجوزت ول : ليقف « ةقيقحلا

 يضاقلا حرش» يفو « ةدعلاك ماكحألا نماهاوساميفو « ةدعلاو رهملا مكح يف لوخدلا
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 هنأل ؛ جوزلا نم ةلص تبجو اهنأل ؛ هذهل الإ ةقلطم لكل بجت : - هللا همحر < يعفاشلا لاقو

 . لالح هل اهتنباف اهب لخدي نأ لبق مالا تتام ناف : ناخ

 اهقلط يتلا يهو ةدحاو ةقلطم الإ ةقلطم لكل ةعتملا بحتستو ): م : يرودقلا : ش (لاق) : م

 لكل ةعتملا بابحتسا مومع ىلع لدي مالكلا ردص : ش (اًرهم اهل ىمس دقو « اهب لوخدلا لبق جوزلا
 ةقلطملا هذه هنم ىنشتسا مث « دارفإلا مومع يضتقي ةركنلا ىلإ فيضأ اذإ لك ظفل نأل « ةقلطم
 ءانثئتسالا امأ «مالكلا ردص يف ءانثتسالا يف انه هابتشالا عقو : ؟عفانملا» بحاص لاق « ةروكذملا
 ءًرهم اهل ىمس دقو « لوخدلا لبق اهقلط ىتلل بحتست ةعتملا نأ قحلاو « طوسبملا » يف ركذ هنإف

 ٠ . اذه ىلع ءانثتسالا رذعتف

 : لاق ءًرهماهل مسي ملو لوخدلا لبق اهقلط يتلل ةبجاو ةعتملا نإف مالكلا ردص امأو
 ةبجاو ةعتملا نأ هحرش يف ركذ دقف « يرودقلا دنع ةبحتسمب تسيل ةينثتسملا يف ةعتملا نأ باوجلاو
 يتلا الإ ةقلطم لكل ةبحتسملاو ءارهم اهل مسي ملو لوخدلا لبق اهقلط يتلل ةبجاولاف ٠ ةبحتسمو
 اهل بجي يتلا ريغ ةقلطم لكل : هلوق نم دارملاو ٠ ارهماهل ىمس دقو « لوخدلا لبق اهقلط
 . اذه لبق هذه مكح نيب هنأل ؛ةعتملا

 ءاهركذ مدقت يتلا ىوس ةقلطم لكل ةعتملا بحتست يرودقلا مالك ىنعم : يزارتألا لاقو

 يتلا يهو « ةدحاو ةقلطمل الإ ةبجاو اهتعتم نإف ء ةيمستلا لبقو .لوخدلا لبق اهقلط يتلا يهو
 ناك ولو « قالطلل اًمكح ةبحتسم الو ةبجاوب تسيل اهتعتم نإف ٠ ةيمستلا دعب لوخدلا لبق اهقلط
 ةفينح يبأ دنع ىلصملا قيرط يف ربكي الو : رطفلا ةالص يف هلوق يف امك رخآ ىنعمل ناكل اًبحتسم
 ‹ بحتسيو زوجي ىلاعت هللا ركذ هنأل ربك ول نكلو ءديعلل اًمكح يأ < هنع یلاعت هللا یضر

 اًضيأ ةانفتسملا ةعتملا نأ هريغو «فلتخملا» بحاص ةياور ىلعو .«ةيادهلا» بحاص رابتخا اذهو

 . مهتياور ىلع ءانثتسالا حصي الف ٠ ةبحتسم

 دعب ةقلطملا هب ديري - هرخآ ىلإ . . . ةعتملا بحتست - : هلوق : «يفاكلا بحاص» لاقو

 هنإف ‹ ةضوفملا الإ ةيمست هيف حاكن يف لوحخدلا لبق ةقلطملاو ء ًالوأ ةيمست هيف حاأكن يف لوخدلا

 نع باجأ مث « نيروكذملا مالكلا ردصو ءانئتسالا يف لاكشإلا درو هنإ : يكاكلا لاقو
 هب دارأ بابحتسالا ىفن نم نأل : لاق مث « هانركذأم ركذف «يرودقلا عبتا فنصملا نأب : لوألا
 نيب ةفلاخملا ترهظو « ىنثتسملا يف مودعم وهو « قارفلا ةشحو عفد نم ىشانلا بابحتسالا

 . هجولااذه نم هنم ىنثتسملاو ىنثتسملا

 يهو « ضعبلا يف ةقيقح هب دارأو « مومعلا ىلع بابحتسالا لمل ىرجأ هنأب ىناثلا نعو
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 هذه يف خسف قالطلا نأل « ةعحملا ةقيرط رهملا فصن ةروصلا هذه يف نأ الإ قارفلاب اهشحوآأ

 حضاو اذهو « ةدايزو بابحتسا بوجولا يفو « ارهم اهل مسي ملو لوخدلا لبق اهقلط يتلا يهو

 يكاكلا لاقو . لحملا فالتحخا دنع زاجملاو ةقيقحلا نيب عمحملا مهزيوجتل ؛ قارعلا خياشم دنع

 لدف « اقباساهمکح نيب هنأل ؛ ةعحملا اهل بجي يتلا ريغ ةقلطم لك هب دارأ هنإ : لاقي وأ : اًضيأ

 . صقانتلا وأ ضعبلا يف راركتلا مزلي اليك اهريغو مومعلا اذهب دارآ هنآ ىلع امهركذ قبس

 ىمس دقو - : هلوق ىلإ ةعتلا بحتستو :- فنصلملا مالك قاس نأ دعب - يجورسلا لاقو

 . ىهتنا - ًرهم اهل مسي ملو - خسنلا ضعب يف و - ارهم اهل

 مسي ملو لوخدلا لبق اهقلط يتلا الإ ةعتملا: خسنلا يف بوتكملا :ىبتجملا» يف لاق : تلق

 . ىهتنا «يرودقلل هحرش يف يبغاسلا ةمئألا نكر مامإلا حص اذكهو « ارهم اهل

 . لاكشإلا ىقبي ال ةخسنلا هذه ىلع : تلق

 ةدحاو ةقلطمل ةبجاو ةعتملا نأ ملعا ةقلطم لكل ةعتملا بحتستو : هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 لوخدلا دعب اهجوز اهقلط يتلا امهادحإ نيتقلطمل ةبحتسمو « باتكلا يف اهركذ رم يتلا يهو

 لبق اهقلط يتلاو « ارهم اهل ىمس دقو لوخدلا دعب اهقلط يتلا ىرخألاو . ارهماهل مسي ملو
 ‹ باتكلا ىف ةانشتسملا ةروصلا ىهو ةبحتسم الو « اهل ةبجاو ةعتملا نوكت ال ةيمستلا دعب لوخدلا

 تبجو يتلا ةقلطلا كلت ريغ ةقلطم لكل بحتست يأ -ةقلطم لكل ةعتلا بحتستو - : هلوق راصف

 .ةدحاولا ةقلطملا الإ اهتعتم

 مل نإف «نكت مل وأ « اهب ًالوخدم تناك نأ امإ ولخت ال اهنأل ؛ عبرأ تاقلطملا نأ لصاحلاف

 نإو « ةعتملا اهل تبجو يتلا يهف نكي مل نإف « نكي مل وأ ٠ ىمسم اهرهم ناك نآ ولخي الف نکت
 اهب ًالوخدم تناك نإو ٠ بجت الو اهل بحتسي ال ىتلا « ةانشتسملا ةروصلا ىهف ىمسم اهرهم ناك

 ناتللا امهو « نارخآلا نامسقلا مزلي ناك نإ امأو ء الوأ یمسماهرهم ناک نأ اما راخت الف

 . ةعتملا امهل بحتسي

 لبق اهقلط يتلا يهو : ش (هذهل الإ ةقلطم لكل ) : م ةعتملا يأ : ش (بجت :يعفاشلا لاقو ) : م

 ميدقلا هلوق ىلعو « ديدجلا لوقلا ىلع اهل ةبجاو هدنع ةعتملا تسيلف « رهملا ةيمست دعب لوخدلا
 يف ةبحتسم اهنإ : كلام لاقو « انلوق لثم ةياور يفو « ةياور يف دمحأ لاق هلوقبو « ةعتملا بجت

 . عيمجلا

 اذهلو ضوعب تسيلو : ش (جوزلا نم ةلص تبجو ) : م ةعتملا نأل يآ : ش (اهنأل ) : م
 جوزلا نأل : ش (هنأل) هيلع نم لامك فلتخت ال ضاوعألاو .هراسعإو حوزلا راسيب فلتخا
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 لخملا رهم طقس هنأل ؛ةضوفملا ىف لثملا رهم نع فلخ ةعتملا نأ انلو . رركتت ال ةعتملاو « ةلاحلا
 هتم اعيش الو لصألا عماجي ال فلخلاو الخ ناكف « ضوعلا بجوب دقعلاو « ةعحملا تبجأوو

 نم ناكف « هب ةمارغلا هقحلت الف شاحيإلا يف ناج ريغ وهو رهملا نم ءيش بوجو عم بج الف
 . لضفلا باب

 «ء رخآلا نع اضوع نيدقعلا دحأ نوكيل هتخأ وأ هتنب جوزملا هجوزي نأ ىلع هتنب لجرلا جوز اذإو

 . قارفلا ةشحول اعفر ؛ ةلص اهانبجوأف : ش (قارفلاب اهشحوأ):م

 نأل « مسا هنأل بوصنم : ش (رهملا فصن ) : م ةانثتسملا يأ : ش (ةروصلا هذه يف نأ الإ ) : م

 ء ةعتملا قيرطب ) : م بجي رهملا فصن ةانثتسملل مالكلا ريدقتو « نإ ربح هنأل عوفرم ةعتملا ةقيرطو

 اهيلإ اهلام دوعي لوخدلا لبق قالطلا يف يأ : ش (ةلاحلا هذه يف ) : م ىنعم : ش (خسف قالطلا نأل

 رهملا فصن بجوأ عرشلا نكل « عيبلا خسف يفامك « هلك رهملا طوقس يضتقي كلذو « الاس

 . ةعتملا قيرطب

 - :هلوق :ليقو « رهملا فصن عم ةقلطملا هذهل ةعتملا بجي الف : ش (رركتت ال ةعتملاو ) : م

 خسف ةلاحلا هذه يف قالطلا : اولاق ثيح انباحصأ نم نيرخأتملا ضعب رايتخا عقو - ةعتملا قيرطو

 ىقبي : اولاق مهنم نورخآلا امأو « ةعتملا قيرط ىلع هفصن بجي امنإو ٠ ىمسملا عيمج طقسيف
 . (۲۳۷ ةيآلا : ةرقبلا) متضرف ام فصنف» : ىلاعت هلوقل « قالطلاب هفصن طقسو « رهملا فصن

 لبق اهقلط يتلا يهو « واولا رسكب : ش (ةضوفملا يف لثملا رهم نع فلخ ةعتملا نأ انلو ): م

 نأشلا نأل يأ : ش (هنأل ): م« اهل رهمال نأ ىلعاهجوزت وأ « آرهم اهل مسي ملو « لوخدلا
 دقعلا نأ لاحجلاو يأ : ش (دقعلاو ءةعتملا تبجوو ) : م لوخدلا لبق قالطلاب : ش (لثملا رهم طقس):م

 ( ۲٤١ ةيألا : ءاسنلا )% مكلاومأب اوغتبت نأ # : ىلاعت هلوقل هنع كفني ال : ش (ضوعلا بجوبي ) : م

 الف : ش (لصألا عماجي ال فلخلاو ) : م ءوضولا عم مميتلاك لثملا رهم نع : ش (اقلخ ناكف ) : م

 الو ) : م هلبق ضورغفملا ضعب وأ لوخدلا دعب قالطلا دنع ضورفملا لكل رهلا بوجوب ةعتملا بج

 : ش (شاحيإلا يف ناج ريغ وهو « رهملا نم ءيش بوجو عم ) : م ةعتملا يأ : ش (بجت الف ٠ هنم اًنيش
 قارفلاب اهشحوأ هنأ انملس هريدقتو « قارفلاب اهشحوأ : هلوق وهو « مصخلا فرح نع باوج
 . عرشلا نذإب لصاح لعف هنأل ؛ اناج شاحيإلا كلذ يف نكي مل هنكل

 نوكي ابرو « اعرش حابم قالطلا نأل كلذو ٠ شاحيإلاب يأ : ش (هب ةمارغلا هقحلت الف ) : م
 ام اذه : ليق « هللا دودح اميقي ال نأ افاخ وأ ةالصلل ةكرات وأ ةطيلس ةأرملا تناك اذإ اًبحتسم

 ؛اهجوزتي الو اًنالث اهقلطي وأ « رمخ نمدم جوزلاو ةخاصلا ةأرملا ةروص يف امك هب ىتفي الو ملعي

 نم ةعتملا تناكف يأ : ش (لضفلا باب نم ناكف ) : م هلتقتف اهج وز ىلإ مسلا عفدت نأ اهل زوجي هنإف
 لعف ليوأت ىلع وأ دحاو ىنعمب ةعتملاو «عاشملا ليوأت ىلع - ناكف - لاق اغنإو . ناسحإللا باب
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 . اهلثم رهم امهنم ةدحاو لكلو « نازئاج نادقعلان

 فصنلاو ءًاقادص عضبلا فصن لعج هنأل ؛نادقعلا لطبي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 . ةعتملا

 نع اًضوع نيدقعلا دحأ نوكيل ؛ هتخأ وأ ءهتنب جوزملا هجوزي نأ ىلع هتنب لجرلا جوز اذإو ) : م

 نم راغشلا حاكن ىمسي حاكنلا اذه : ش (اهلثم رهم امهنم ةدحاو لكلو « نازئاج نادقعلاف رخآلا

 علمت ملاذإ ةرغاش دلبلاو «سانلا نع الخ اذإ دلبلا رغش : لاقي  ءالحإلاو عفرلا وهو « روغشلا

 . ةيلهاجلا ةحكنأ نم وهو « رهملا نع هولخل كلذب حاكنلااذه يمسو « دحأ ةراغ نم

 عفراذإ بلكلا رغش : لاقي « عفرلا نم وه : ليقو« مالسإلا يف راغش ال : ةي لاقو

 عفرت ال هانعم : ليقو « دقعلا نم رهملااعفر امهنأل ؛ هب يمس : ليق « نالوق هيفو « لوبيل هيلجر

 : ليقو « «طيسبلاو طيسولا» يف يبارغلا هركذ < ةيلهاجلا لهأل كتنب لجر عفرأ ىتح يتنب لجر

 . اهيف دعبأ ةالفلا يف رغشأو « رهملا يفن يف قحلا نع دعب هنأكف « دعبلا راغشلا

 نم ةعامجلا هجرخأ حيحص ثيدح مالسإلا يف راغش ال » :مالسلا هيلع هلوق : تلق نإف

 ‹« نيصح نب نارمع ثيدح نم اضيأ يذمرتلا هجرخأو « هنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا ثيدح

 نع وم هللا لوسر ىهن» : هظفلو « -هنع ىلاعت هللا يضر- رباج ثيدح نم ملسم هجرخآو

 . « راغشلا

 ةداع ةيلكلاب هكرتو ‹ رهملا ةيمست نع هئالخ لجأ نم ناك امنإ هيف دراولا يهنلا : تلق

 رهملا ةيمست نم هولخ هلطبي ال حاكنلاو ءادنلا تقو عيبلا هبشأف « حاكنلا نيعل ال ةيلهاجلا

 لاب سيل امم ةيمست الو قبآلاو ريغلا كلمو « لوهجملا قادصلاك هتيمست داسف الو .ةضوفملاك

 هولخ نأ ىلع نيمرحلا مامإ صن دقو < ريزنخلاو رمخلاك موقت سيل ام ةيمستب الو  مدلاو ةتيملاك

 : هلوق . ةدسافلا طورشلا هلطبي ال حاكنلاو دساف طرش هنآل ؛ حاكنلا يف رخآ طرتشي الو هلطبي ال

 رخآلل اًقادص ةدحاو لك عضب نوكي نأ ىلع لقي ملول هنأل ؛ هب ديق رخآلا نع اًصضوع باتكلا يف

 نأ ىلع « يتنب كتجوز : لاق اذإ امأو . ةعبرألا ةمئألا عامجاإب اراغش نوكي الو حاكنلا زوجي

 حاكنلا دقعني هنإف « ىرخألل اًقادصامهنم ةدحاو لك حاكن نوكي نأ ىلع « كتنبا ينجوزت

 . نيتنبالا وأ نيتخألا يف لاق اذإ اذكو « لثملا رهم امهنم ةدحاو لكلو ءاندنع

 وبأ لاق . اعوفرم . . . نيصح نب نارمع نع نسحلا ثدح : لاق ليوطلا ديمح نع[ ]١١۲۳ يذمرتلا هاور (۱)

 . حیحص نسح ثیدح اذه : یسیع

 « نيصح نب كارمع الو « راسي نب لقعم الو « بدنج نم عامسلا - نسحلا يأ - هل حصي ال : دمحأ لاق :تلق

 . عطقنم اذه ىلع وهو « ةريره يبأ نم الو
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 ًاقادص حلصي ال ام ىمس هنأ : انلو . باجيإلا لطبض « بابلا اذه يف كارتشا الو « احوكنمرخآلا
 نإو . قاقحتسالا نودب ةكرش الو ءريزنخلاو رمخلا ىمس اذإ امك « لثملا رهم بحيو دقعلا حصيف

 «ةنس اهايإ هتمدخ ىلع ةأرما رح جوزت

 ةأرما دبع جوزت نإو « ةنس هتمدخ ةميق اهل : دمحم لاقو . اهلثم رهم اهلف نآرقلا ميلعت ىلع وأ
 اوجتحاو « دمحأو كلام لاق هبو « : ش (نادقعلا لطبي : هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا لاقو)

 ‹« يرهزلاو « لوحكمو «رانيد نب ورمعو « ءاطع لاق هلوقبو « بيرق نع هانبجأو « ثيدحل اب
 دسفيو خسفي لوخدلا لبقو « امهلثم رهم امهلف امهب الخد ناك نإ : يعازوألا لاقو . يروثلاو
 لطبي هبو قادص ةدحاو لكل ذخؤيو ءامهحاكن ىلع نارقي نارغاشملا : ءاطع لاقو ٠ دقعلا

 : لاق ثيح لوقعمل اب هل لدتسا لب « ثيدحلاب اذه يف يعفاشلل فنصملا لدتسي ملو « امهرغاشت

 فصن لعج ) : م هتنب لجرلا هجوزي نأ ىلع هتنب جوز يذلا لجرلا نأل يأ : ش (هنأل ) : م
 (بابلا اذه يف كارتشا الو « احوكنم رخآلا فصنلاو ءاًقادص) : مامهنم ةدحاو لك نم : ش (عضبلا

 تجوز اذإ امك « نيصخش نیب اگرتشم نوکی ال دحاولا عضبلا نأل ؛ حاكنلا باب يف يآ :ش

 باجيإلا لطب اذإو : ش (باجيإلا لطبف ) : م كارتشالا حصي مل اذإو ٠ نيلجر نماهسفن ةآرملا
 . دقعلا لطب

 رمخلا ىمس اذإ امك « لحم ا رهم بجيو دقعلا حصيف « اًقادص حلصي ال ام ىمس هنأ انلو ): م

 باوج اذه : ش (قاقحتسالا نودب ةكرش الو ) : م ريزنخ وأ رمخ ىلع اهجوزت نأب : ش (ريزنخلاو

 ال ةأرملا عضب عفانم نأل ؛ كارتشالا ققحتي مل ًافادص حلصي ملال عضبلا نأ هنايبو ٠ مصخلا

 طورشلاب لطبي ال حاكنلاو « ادساف ًاطرش اذه يقبف « ىرخأ ةأرمال ةكولم نوكت نأ حلصت

 . ةدسافلا

 نأ ىلعاهجوزت يأ : ش (نآرقلا ميلعت ىلع وأ ءةنس اهايإ هتمدخ ىلع ةأرما رح جوزت نإو ) : م

 لثم « نآرقلا ميلعت ةروصبو « نيتروصلا يف : ش (اهلثم رهم اهلف ) : م حاكنلا حص نآرقلا اهملعي
 نم ركب وبأ هراتخاو «ةياور يف دمحأو « قاحسإو « كلامو « ثيللاو « لوحكم لاق انلوق
 راصف «لاملاب حاكنلا عرشو « لامب سيلو ةدابع هنأل ؛ « قيقحتلا » يف يزوجلا نباو ءةلبانحلا

 اب اهكتجوز » : مالسلا هيلع هلوقو اهسفن ةبهاولا ثيدح ىنعمو « نايإلا ميلعتو ةالصلاو موصلاك
 يبأ جوزتك «نآرقلا نم كعمام ةكربب وأ « نآرقلا لهأ نم كنأ لجأ نم يآ « ٠ نآرقلا نم كعم

 . همالسإ ىلع ةحلط

 ىلع اهركذ هنكلو « يرودقلا لئاسم نم ةلأسملاو : ش (ةنس هتمدخ ةميق اهل :دمحم لاقو ) : م

 : هيف لاق هنإف ريغصلا عماجلا» ةياورل اعابتا هركذ فنصملاو « دمحم فالخ ركذي ملو « قافتالا

 اهلف ارح ناك نإ : لاق « ةنس ةتمدخ ىلع ةأرما جوزت لجر يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم
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 اهل : -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو « ةنس هتمدخ اهلو « زاج ةنس هتمدخ ىلع هالوم نذإب ةرح

 ؛ هدنع أرهم حلصي طرشلاب هنع ضوعلا ذخأ حلاصي ام نأل « نيهجولا يف ةمدخلاو نآرقلا ميلعت

 يعر ىلع وأ اهاضرب رخآ رح ةمدخ ىلع اهجوزت اذإ امك راصف ءةضواعملا ققحتت كلذب نأل

 ىلع عفانملا كلذكو « لاب سيل ميلعتلاو « لامل اب ءاغتبالا وه انإ عورشملا نأ انلو . اهمنغ جوزلا

 ‹ رحلا كلذك الو « هتبقر ميلست هنمضتل لاملاب ءاغتبا دبعلا ةمدخو « انلصأ

 ةمدخ فالخب عوضوملا بلق نم هيف امل ؛حاكنلا دقعب اهقاقحتسا زوجي ال رحلا جوزلا ةمدخ نألو

 . ةنس ةمدخ اهلف ًادبع ناك نإو « اهلثم رهم

 عماجلا حرش» يف يودزبلا مالسإللا رخف لاق « ارح ناك نإ ةنس ةمدخ اهل :دمحم لاقو

 ضعب لاقو دمحم لوق لثم فسوي يبأ لوق نوكي نأ يبني : رفعج وبأ هيقفلا لاق : «ريغصلا

 . ةفينح يبأ لوق لثم هلوق نإ : انخياشم

 هيف ال : ش (ةنس هتمدخ اهلو «زاج ةنس هتمدخ ىلع هالوم نذإب ةرح ةأرما دبع جوزت نإو ) : م

 هنع تبلس دقو «باودلا ضرع ضرعيو «قاوسألا يف عابي لاومألا نم دبعلاو هتبقر ميلست نم

 . رشبلا تامارک

 لاق هبو « دبعلاو رحلا يف يأ : ش (نيهجولا يف ةمدنلاو نآرقلا ميلعت اهل :يعفاشلا لاقو ) : م

 « صاصقلا نع وفعلا وأ ءريغلا قالط اهرهم لعجو اهجوزت ول فالخلااذكو ٠ دمحأو كلام

 ًارهم حلصي طرشلاب هنع ضوعلا ذخأ حلصي ام نأل ): م ىمسملا مهدنعو « لثملا رهم بجي اندنعف

 . ةضواعملا ققحت دوصقملا نأل « يعفاشلا دنع يأ : ش (هدنع

 ىلع وأ ء اهاضرب رخآ رح ةمدخ ىلع اهجوزت اذإ امك راصف « ةضواعم ا ققحتت كلذب نأل ) : م

 نأ ىلع اهجوزت اذإ اذكو « الف ةنس اهمنغ ىعري نأ ىلع اهجوزت وأ يأ : ش (اهمنغ جوزلا يعر

 . ةنساهضرأ عرزي

 بلطلا يأ : ش (لاملاب ءاغتبالا وه اغنإ ) : م حاكنلا دقع يف يأ : ش (عورشملا نأ انلو ) : م

 : ش (لامب سيل ميلعتلاو ): م ۲١ ( ٠ ةيآلا : ءاسنلا ) 4 مكلاومأب اوغتبت نأ # : ىلاعت هلوقل لامل اب

 . اًوت م نوكي نأ ًالضف « لاب سيل نآرقلا ميلعت يأ

 ‹ نينامز ىقبت ال ضارعأ اهنأل : ش (انلصأ ىلع ) : م ةموقتم ريغ : ش (عفانملا كلذكو ) : م

 يأ : ش (هتبقر ميلست هنمضتل لاملاب ءاغتبا دبعلا ةمدخو ) : م سايقلا فالخ ىلع دقعلا يف اهموقتو

 هذه ىلعو « هتبقر ميلست نمضتي هنأل : ش (رحلا كلذك الو ) : م ةراجإلا يف امك < دبعلا ةبقر

 . لمكألا هلاق « منغلا يعرو « رخآ ةمدخ ىلع حاكنلا زاوج عقي ةتكنلا

 جوزلا ىلع عجريو « هتحص حيحصلاف رخآ رح ةمدخ ىلعاهجوزت ولو : «طيحملا» يفو
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 ثیح ینعم هالوم مدخی هنأل ؛ دبعلا ةمدخ فالخبو « هيف ةضقانم ال هنأل « هاضرب رخآ رح

 الف ‹ ةيجوزلا رومأب مايقلا باب نم هنأل ؛ مانغألا يعر فالخب و « حاكنلاب هرمأبو هنذإب اهمدخي
 نأل ؛ ةمدخلا ةميق بجت - هللا همحر - دمحم لوق ىلع مث « ةياور يف عونمب هنأ ىلع ةضقانم

 ةضقانملا ناكمل ميلستلا نع زجع هنأ الإ لام ىمسما

 . ةياور يف زوجي الو « ةياور يف زوجي اهضرأ ةعارزو اهمنغ يعر ىلعو هتمرح ةميقب

 دلو مأ وأ ةربدم وأ ةمأ هالوم نذإب هتبقر ىلع دبعلا جوزت ولو :ناتياور “ ينانيغرملا » يفو

 ال ‹ عرشلا ةهج نم عنملا نأل ؛ هتميقب ذفني الو « زوجي ال ةبتاكم وأ ةرح اهيلع جوزت ولو « زاج
 . هتميق بجتو « حاكنلا حصي ثيح « ريغلا دبع فالخب « لاملا ةهج نم

 قاقحتسا يف ال يأ : ش (هيف امل حاكنلا دقعب اهقاقحتسا زوجي ال رحلا جوزلا ةمدخ نألو ) : م

 لاق « اكلام جوزلا نوكي نأ حاكنلا عوضوم نأل : ش (عوضىملا بلق نم ) : م رحلا جوزلا ةمدخ

 ٣۴١(. ةيالا : ءاسنلا) «# ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا # : ىلاعت هللا

 هلوقل « ًامودخم جوزلاو « ةمداخ ةأرملا نوكت نأ حاكنلا ىضتقمو « ةيكلاملا ةماوقلاب دارملاو

 اذهو « ةمودخم ةأرملاو « اًمداخ لجرلا ناك رهم هتمدخ هلعج يفو ٠ قر حاكنلا» : مالسلا هيلع

 هتبقر نم ملسم هنأل ؛ ارهم نوكي نأ حلصي : ش (هنأل ؛ هاضرب رخآ رح ةمدخ فالخب ) : م

 . ىنعملا ثيح نم ينعي ( ىنعم هالوم مدخب هنأل ؛ دبعلا ةمدخ فالخبو« هيف ةضقانم ال ) : م رجأتسملاك

 رومأب مايقلا باب نم هنأل ؛ مانغألا يعر فالخبو « حاكنلاب هرمأبو هنذإب اهمدخي ثيح) : م

 « ةمدخلا ضحمتت ملف امهلاومأ عفانم يف ناكرتشي امهنأل « ةمدخلا باب نم سيلو : ش (ةيجوزلا

 اهريغو ةعارزلاو منغلا يعرل هرجأتسا ولو « زوجي ال ةمدخلل هيبأ رجأتسا اذإ نبالا نآ ىرت الآ

 اذإ « انمزلت انلبق نم ةعيرشو « مالسلا هيلع بيعش ةصق يف صيصتتلا عقو دقو فيكو . زوجي

 . راكنإ الب هلوسرو هللا صن

 زوجيو «حصألا وهو «عماجلا» لصألا ةياور يهو ( ةياور يف عونم هنأ ىلع ةضقانم الف ) : م

 دمحم لوق ىلع مث ) : م ةيجوزلا رومأب مايقلا باب نم هنأل هلوقب اهللعو « ةعامس نبا ةياور ىلع

 ًالام ريصت ةعفنملا ذإ اهيلع دقعلا دري : ش (لام ) : م ةمدخلا يهو ( ىمسملا نأل ؛ ةمدخلا ةميق بجت

 . اهيلع دقعلا داريإب

 نوك يهو : ش (ةضقانملا ناكمل ) : م ةمدخلا ميلست نع يأ : ش (ميلستلا نع زجع هنأ الإ ) : م

11۰ 



 رهم بجي -هللا امهمحر- فسوي يبو ةفينح يبأ لوق ىلعو . ريغلا دبع ىلع جوزتلاك راصف
 نألاذهو « ريزنتخلاو رمخلا ةيمستك راصف « لاحب هيف قحتست ال ذإ « لاب تسيل ةمدخلا نأل؛ لثملا

 لصألا ىلع مكحلا ىقبيف هموقت رهظي مل دقعلا يف هميلست بجب مل اذإف « ةرورضلل دقعلاب هموقت
 اهيلع عجر اهب لوخدلا لبق اهقلط مث هل اهتبهوو اهتضبقف فل ىلع اهجوزت نإف « لثم ا رهم وهو
 دوقعلا يف نانيعتت ال ريناندلاو مهاردلا نأل ؛ هبجوتسي ام نيع ةبهلاب هيلإ لصي مل هنأل؛ ةئامسمخب

 ‹ خوسفلاو ۰

 ةميق اهل نوكتفاعرش جوزلا مادختسا نع ةعونم يهو « اًمودخم مداخلاو « اًمداخ مودخللا

 ةفينح يبأ لوق ىلعو ): م. هتميق مزلف « قحتساف :ش (ريغلا دبع ىلع جوزتلاك راصف ) : م ىمسلملا

 :ش (هيف قحتست ال ذإ لامب تسيل) : م رحلا ةمدخ يأ :ش (ةمدخلا نأأل ؛ لثملا رهم بجي فسوي يبأو

 يه يتلا وأ ةملكب عضوملااذه يف اًعامس : يزارلا لاق « حاكنلا يف ةمدحخلا قحتست ال يأ

 دحأل بجو اغنإ لما رهم نأ هنايب « اًيناث ًاليلد ةلمجلا هذه نوكت نأ ىلع نيئيشلا دحأل ةعوضوم

 . حاكنلا يف ةقحتسم ربتعت ال اهل هتمدخ نأل وأ ءلاب تسيل رحلا جوزلا ةمدح نأل امإ «نيرمآلا

 اهموقتو زارحإلا مدعل « ةقيقح موقتم لاب تسيل عفانملا نأل « الص ينعي :ش (لاحب ): م

 ةضقانملا ناكم ةعفنملا هذه ميلست نع عرشلا انعنم اذإو ٠ سايقلا فالخب « ًاعرش ةرورضلل دوقعلا

 «دقعاذإ :ش (ريزنخلاو رمخلا ةيمستك راصف ) : م  عوضوملا بلق هيف نأ انركذ ال اهموقت تبثي مل
 . لثملا رهم بجي هنإف ٠ امهادحإ وأ « امهامسو

 : م لامي سيل ام ميلست يأ :ش (هميلست بجي مل اذإف « ةرورضلل دقعلاب هموقت نأل اذهو ) : م

 يف لصألا وه لثملا رهم ذإ :ش (لغملا رهم وهو لصألا ىلع مكحلا ىقبيف « هموقت رهظب مل دقعلا يف)
 . حاكنلا

 : م مهرد فلأ اهقادص لعجو « ةأرما جوزت نأب يأ :ش (فلأ ىلع اهجوزت نإف ): م

 لبق اهقلط مث ) : م جوزلل يأ :ش (هل اهتبهوو ) : م قادصلا فلألا ةأرملا تضبقف يآ (اهتضبقف)

 هبو « رهملا فصن يهو « (ةئامسمخب) : م ةأرملا ىلع جوزلا عجر يآ :ش (اهيلع عجر اهب لوخدلا

 : م ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو « «نيعلا» يفامك عجري ال رهظألا يف :لاقو . يعفاشلا لاق

 : م هل اهتبهو مثاهتضبق يتلا فلألا ةبه يأ :ش (ةبهلاب اهيلإ لصي مل ): م جوزلا نأل يأ (هنأل)

 رهملا فصن هب قحتسي هنأل ؛ لوخدلا لبق قالطلاب هقحتسي ام نيع يأ (هبجوتسي ام نيع)

 ناكف « نيع ضوبقملاو « ةمذلا يف نيد رهملا نأل اذهو « هنع ضوع وه لب « رهمب سيل ضوبقملاو
 ملسي ملف « قادصلا فصن ةمالس يف هقحو « رخآ لام ةبهك ضوبقملا ةبه تراصف « هنيع ال هلثم

 لام ةبهك راصف اندنع (خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتت ال ريناندلاو مهاردلا نأل ): ماذهو عوجرلا هل

 .رخا



 فلألا ضبقت مل نإف . اهنيعت مدعل ؛ ةمذلا يف رخآ اًتيش وأ ًانوزوم وأ « اليكم رهملا ناك اذإ اذكو

 مهلوق يف ءيشب هبحاص ىلع امهنم دحاو عجري ملاهب لوخدلا لبق اهقلط مث « هل اهتبهو یتح

 رهملا ملس هنأل ؛ -هللا همحر-رفز لوق وهو « قادصلا فصنب اهيلع عجري سايقلا يفو « اًعيمج

 . ام نيع هيلإ لصو هنآ ناسحتسالا هجوو . لوخدلا لبق قالطلاب هقحتسي امع ًأربت الف ءاربإلاب هل

 دنع ببسلا فالتخاب يلابي الو « رهملل فصن نع هتمذ ةءارب وهو «لوخدلا لبق قالطلاب هقحتسي

 يقابلا تبهو وأ « هريغو ضوبقملا اهلك فلألا تبهو مث ةئامسمخ تضبق ولو . دوصقملا لوصح

 لبق اهقلط مئ
 ا

 ايش وأ ءاًتوزوم وأ  ًالیکم رها ناک اذ ) : م فصنلاب اهيلع عج ري اذکو يآ :ش (اذکو ): م

 رخآ اتوزوم وأ وه لب ؛ اًيش وأ ظفل خسنلا نم ريشكلا يف سيلو « ةدعلاك :ش (ةمذلا يف رخآ

 . نوزوملا ةفص رحخا: ظفلب

 ‹ اهجوزت نأب ضوبقم ريغ ينعي - ريناندلاو مهاردلا ريغ رخآ اًنوزوم وأ: يزارتألا لاقو
 « نزوت يتلا ءايشألا نم ًالطر اذكو اذك وأ  ريعشلا وأ ءةطنحلا نم اًركأ اذكو اذك اهرهم لعجو

 (اهنيعت مدعل ): م :هلوقباذه للعو « ضيق الب كلذ لكو ٠ نوزوملاو ليكملا نيع رخآ اًنيش وأ

 نإف ) : م . تضبق ام نيع در اهيلع بجي ملاذهلو « دقعلا دنع ءايشألا هذه نييعت مدعل يأ :ش

 مث هل اهتبهو ىتح ) : م اهيلع اهقدصأ يتلا فلألا ةأرملا ضبقت مل نإف يأ :ش (فلألا ضبقت مل

 نم :ش (ءيشب هبحاص ىلع) : م نيجوزلا نم يأ :ش (امهنم دحاو عجرب مل اهب لوخدلا لبق اهقلط
 . اناسحتسا هيبحاصو ةفينح يب لوق يف يأ :ش (اَعيمج مهلوق يف ) : م كلذ

 ملس) : م جوزلا نأل يأ :ش (هنأل ؛ رفز لوق وهو قادصلا فصنب اهيلع عجري سايقلا يفو ) : م

 فصن نم هيلعامع هتمذ ةءارب وهو قالطلاب هقحتسي ام ريغ ءاربإلاب هل ملسامو (ءاربإلاب هل رهملا

 امع) : مةأرملا يأ :ش (اربت الف ) : م هقحتسيام ريغ هل ملس جوزلاف لوحدلا لبق قالطلاب رهملا

 . فصنلا وهو هل ملسي جوزلاف :ش (لوخدلا لبق قالطلاب ): م حوزلا يآ :ش (هقحتسب

 لبق قالطلاب ٠ ةحتسي ام نيع هيلإ لصو ) : م جوزلا نأ يأ :ش (هنأ ناسحتسالا هجوو ) : م

 فالتخاب يلابي الو ) : م ءاربإلا وهو رخآ ببسب نكل :ش (رهملا فصن نع هتمذ ةءارب وهو لوخدلا

 ةبولطم ريغ بابسألا نأل ؛ رهملا فصن نع جوزلا ةمذ ةءارب وهو :ش (دوصقملا لوصح دنع ببسلا
 يتلا ةيراجلا هذه نمث مهرد فلأ يلع كل : رخآل لوقي نم نأ ىرت الآ ءاهماكحأل لباهتاذل

 لوصحل لاملا همزل « فلآ كيلع يلو كتيراج ةيراحلا : رخآلا لاقو .كانماهتيرتشا

 . ةيراجلا عيب وهو ببسلا يف هبذك نإو .درصقملا

 ليق اهقلط مث يقابلا تبهو وأ « هريغو ضوبقملا اهلك فلألا تبهو مث ةئامسمخ تضبق ولو م
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 : الاقو .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع «ءيشب هبحاص ىلع امهنم دحاو عجري ملاهب لوخدلا

 « دقعلا لصأب قحليف طح ضعبلا ةبه نألو « لكلاب ضعبلل ًارابتعا تضبق ام فصنب اهيلع عجري

 ‹ ضوع الب قادصلا فصن ةمالس وهو لصح دق جوزلا دوصقم نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو

 ةدايزلا نأ ىرت الأ « حاكنلا يف دقعلا لصأب قحتلي ال طحلاو « قالطلا دنع عوجرلا بجوتسي الف

 عجري هدنعف يقابلا تضبقو فصنلا نم لقأ تبهو تناك ولو ٠ فصنتت ال ىتح قحتلت ال هيف

 ‹ نيعتي ال اميفو نيعتي اميف يآ :ش (ةفينح يبأ دنع هبحاص ىلع ءيشب امهدحأ عجرب مل اهب لوخدلا
 لوق وهو « قادصلا فصنب اهيلع عجري :هجو يفو « حصآلا وهو « هجو يف يعفاشلا لاق هبو

 . سايقلا وهو « رفز

 ‹ لكلا تضبق ول ينعي :ش (لكلاب ضعبلل اًرابتعا تضبق ام فصنب اهيلع عجرب :الاقو ): م

 ضعبلا تضبق اذإ اذكف « تضق ام فصنب اهيلع عجر لوخدلا لبق اهقلط مت جوزلل تبهو مث

 قحلي طحلاو طح هضبقي مل يذلا ضعبلا يآ :ش (دقعلا لصأب قحليف طح ضعبلا ةه نألو):م

 . ءادتبا ةضوبقملا ةئامسمخلا لبق اهجوزت هنأكف «دقعلا لصأب

 وهو ):م :هلوقب « هدوصقم رسف دقو :ش (لصح دق جوزلا دوصقم نأ ةفينح يبألو ) : م

 :ش (قالطلا دنع عوجرلا بجوتسي الف ) : م لصح دقو: ش: ش:ش (ضوع الب قادصلا فصن ةمالس

 يف دقعلا لصأب قحتلب ال طحلاو ): م لجألا لولح لبق لجعتساف ٠ لجؤم نيد رخآ ىلع هل نمك

 الف « نيعلا عفد ىلإ ةجاحلا عقت الف « لاب لام ةلدابم الو « ةنياعم دقعب سبل هنأل :ش (حاكنلا

 ةجاحلا عم ةحبارمو « لامي لأم ةلدابمو ةنياعم دقع هنإف عيبلا يف قحتلي امنإو ٠ دقعلا لصأب قحتلي

 .هلوقب كلذ حضوتسا مت . نيعلا عفد ىلإ

 طحلا نل ‹ قحتلي ال طحلااذكو :ش (فصنتت ال ىتح قحتلت ال هيف ةدايزلا نأ یرت الأ )م

 الإ جوزلا نع تطح ول اهنأ ىرت الأ « ةدايزلا قحتلت ال طحلا قحتلي ملاذإف ٠ نانيش ةدايزلاو

 فصتنا ولو « لمكي دقعلا لصأب طحلا قحتلا ولو « ءادتبالاب ارابتعا ةرشع اهل لمكي مل ةسمحخ

 نم لقأ تبهو تناك ولو ): م. ءادتبالاب ارابتعا يقابلا فصتني مل اهقلط ىتح يقابلا بهت ملو

 تبهوف « فلأ ىلعاهجوزت : هتروص (فصنلا مات ىلإ اهيلع عجري هدنعف يقابلا تضبقو . فصنلا

 . فصنلا متي ىتح مهرد ةئامثالثب اهبلع عجري ةفينح يبأ دنعف ٠ يقابلا تصضقو ٠ نہتئام هنم

 جوزلل ملس ام هدنع هنأل ؛ ةئامعبرأب اهيلع مجري ينعي :ش (ضوبقملا فضتني امهدنعو ) : م

 . ضوبقملا فصتنيف تضبق ام ىلع اهجوزت هنأكف « ربتعم ضوبقلاامهدنعو .نيعلا

 نييعتلاب نيعتي ام ىلع اهجوزت :«يفاكلا» يفو :ش (ضرع ىلعاهجوزت ناك ولو ):م
 ناك نإو ‹« ضورعلا ةلزنمب وهف اّنيع ناك اذإ نوزوملاو ليكم او «ناخ يضاق عماج» يفو « ضرعلاك
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 يفو « ءيشب اهيلع عجري مل اهب لوخدلا لبق اهقلط مث « هل تبهوف ‹ ضبقت مل وأ هتضبقف
 رهملا نيع فصن در هيف بجاولا نأل ؛ هتميق فصنب اهيلع -هللا همحر - رفز لوق وهو «سايقلا
 ‹ اهتهج نم ضوبقملا فصن ةمالس قالطلا دنع هقح نأ : ناسحتسالا هجو .هريرقت رم ام ىلع

 فالخبو « ًانيد رهملا ناك اذإ ام فالخب « هناكم رخآ ءيش عفد اهل نكي مل اذهلو « هيلإ لصو دقو

 ةمذلا يف ضورع وأ « ناويح ىلع اهجوزت ولو . لدبب هيلإ لصو هنأل ؛اهجوز نم تعاب اذإ ام

 ‹ درلا يف نيعتم ضوبقملا نأل ؛ باوجلا كلذكف

 اهقلط مث هل هتبهوف) : م ةلأسملا مكح يف ءاوس :ش (هضبقت مل وأ هتضبقف ): م مهاردلا ةلزنمب وهف انيد

 ديدجلا يفو « ميدقلا يف يعفاشلا لاق هبو اًتاسحتسا : ش (ءيشب اهيلع عجري مل اهب لوخدلا لبق

 . رفز لوق وهو « ةياور يف دمحأو « كلام لوق وهو «عجري

 رهملا نيع فصن در هيف بجاولا نأل ؛ هتميق فصنب اهيلع عجر رفز لوق وهو . سايقلا يفو ) : م

 . هقحتست ام ًأربت الف ءاربإلا يف رهملا اهل ملسي هنأل : هلوق يف ينعي :ش (هريرقت رم ام ىلع

 نم ضوبقملا فصن ةمالس قالطلا دنع ) : م جوزلا قح يأ :ش (هقح نأ :ناسحتسالا هجو ) : م

 لصحف « اهتهج نم ضوع الب رهملا نيع :ش (هيلإ لصو دقو ): م ضوع الب :ش (اهتهج
 لبق ةاكزلا لجع نمكو « لجألا لولح لبق لجؤملا نيدلا لجع امك « ءيشب عجري الف «هدوصقم
 . لولحلا

 يأ :ش (هناكم رخآ ءيش عفداهل نكي مل ): م هيلإ هقح لوصح لجألو يأ :ش (اذهلو ) : م

 :ش (اتيد رهملا ناك اذإ ام فالخب ) : م درلا يف هنيعتل ؛ لوخدلا لبق قالطلاب هقحتست ام ناكم

 « درلاب نيعتي ال ضوبقملا نأل ؛ فصنلاب اهيلع عجري ثيح نوزوملاو ليكملاك ضوعلا هيف يرجي

 . اهنايعأب ال اهلاثمأب ىضقت نويدلا ذإ

 (لدبب هيلإ لصو هنأل اهجوز نم ): م ضوعملا قادصلا ينعي :ش (تعاب اذإ ام فالخبو ) : م

 ‹ قالطلاب هقحتلا امع بوني الف « ةمالس الك ضوعب ةمالسلاو اهنم هارتشا هنأل ؛ ضوعب يأ :ش

 . رهملا فصنب اهيلع عجريف

 وأ ): مامهوحن وأ سرف وأ « رامح ىلعاهجوزت نأب :ش (ناویح ىلع اهجوزت ولو ) : م

 نيب يوره بوث : لاق ناب :ش (ةمذلا يف ) : م اهنوك لاح ضورع ىلع اهجوزت وآ يأ (ضورع
 لوق ىلعو « ضبقي مل وأ ضبق ءيشب اهيلع عجري ال يآ :ش (باوجلا كلذكف ) : م هعونو هسنج
 . لثملا رهم بجيو « ةيمستلا حصت ال : يعفاشلا

 حص اندنعو « ىمسلملا ةلاهجل حاكنلا لطب :-ةياور يف - دمحأو ةياور يف كلام نعو

 يف لصأللا نأ :ش (ذرلا يف نيعتم ضوبقملا نأل ) : م ءيشب عج رت ال اهنأو « طسولا بجوو دقعلا

 ناكو « ةلاهجلا نم هيف ال ةرورضلل لصألا فالخ ىلع ةمذلا يف هتوبثو « ةينيعلا ناويحلا ضرعلا
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 اهجوزت اذإو « هيلع تعقو ةيمستلا نأك ريصب نيع اذإف « حاكنلا يف تلمحت دق ةلاهجلا نآل اذهو

 اهلف طرشلاب ىفو نإف ىرخأ اهيلع جوزتي ال نأ ىلع وأ ةدلبلا نم اهجرخي ال نأ ىلع « فلآ ىلع
 ؛اهلثم رهم اهلف اهجرخأ وأ ىرخأ اهيلع جوزت نإو . هب اهاضر مت دقو «ًارهم حلص هنأل ؛ ىمسملا

 ةيمست يف امك « اهلثم رهم لمكيف « فلألاب اهاضر مدعني هتاوف دنعف « عفن هيف اهل ام ىمس هنأل

 . فلألا عم ةيدهلاو ةماركلا

 . طسولا بجوو حص هنكلو « دقعلا دسفي نأ يغبني

 الب ضورعلاو ناويحلاب حاكنلا زاوج : امهدحأ « نيئيش ىلإ هب راشأ :ش (اذهو ): م

 : ش (ةلاهجلا نأل ): م : هلوقب لوألا ىلإ راشأف « درلا يف نيعتم ضوبقملا نأ ىلإ : رخآلاو «نيبعت

 : هلوقب ديق امن إو « ةداع ةحماسملا ىلع هانبم نأل :ش (حاكنلا يف تلمحت دق ) : م نييعتلا مدع ينعي

 ىرتشا ول امك «ةلاهجلا اهيف لمحتي ال ثيح < ةضحملا تاضواعملا نع اًزارتحا حاكنلا يف تلمحت

 . ةعزانملا ىلإ يدؤيف ةقياضملا ىلع هانبم نأ فرع ال زوجي ال « ارامح وأ « اسرف

 « دقعلا ةحص لوألا ةدئافو « ضبقلاب نيع اذإ كلذكو « اًتيعتم ناك كلذك ناك ولو : ش (هيلع

 نإ ءيشب اهيلع جوزلا عوجر مدع يناثلا ةدئافو « رهملا دوجو عنمو « ًالوهجم ىمسلملا ناک نإو

 . ريناندلاو مهاردلا فالخب « هريغب لادبتسالا ةيالو مدعو « هل هتبهو

 ال نأ ىلع ) : م مهرد فلأ ىلع ةأرما لجر جوزت اذإ يآ :ش (فلأ ىلع اهجوزت اذإو ) : م

 اهيلع جوزتي ال نأ طرشب جوزتي وأ يأ :ش ( ىرخأ اهيلع جوزتي ال نأ ىلع وأ ٠ ةدلبلا نم اهجرخي
 نأل ؛ دساف وهف جيوزتلا مدع وأ «ةرفاسملا مدع طرش ناك نإو ٠ حيحص حاكنلاف < ىرخأ ةأرما
 . عورشملا رمألا نع عنملا هيف

 هنأل ؛اًرهم حلص ام ىمس هنأل يأ :ش (ارهم حلص هنأل ؛ ىمسملا اهلف طرشلاب ىفو نإف ) : م
 (هب اهاضر مت دقو ) : ماهيلع جوزتلا مدعو ءدلبلا نم اهجارخإ مدع وهو « عفن هيف اهل ام ىمس

 . ىمس اجب ةأرملا اضر يأ :ضش

 ةروصو :ش (اهلثم رهم اهلف ) : م ةدلبلا نم يأ :ش (اهجرخأ وأ ىرخأ اهيلع جوزت نإو) : م

 ضبقب تيضر ىتح :ش (عفن هيف اهل ام ىمس هنأل ) : م فلألا نم رثكأ لحما رهم ناك اذإ اميف ةلأسملا
 (ةماركلا ةيمست يف امك اهلثم رهم لمكيف « فلألاب اهاضر مدعني هتاوف دنعف ) : م لثملا رهم نع ىمسلا
 عم) : م ةيدهلا ةيمست يف امكو يأ :ش (ةيدهلاو ) : م ةقاشلا لامعألا اهفلكي الو اهمركي نأب :ش

 فلألا عم اهيلإ لسري نأب « فلألا عم ةيدهلا ىمس ول امك هب ثعبيام طرش نأب :ش (ففلألا

 . ةرخاقلا بايثلا



 سيل ام طرش نإو « اذكه باوجلاف « ةيدهلاك لام وهام فلألا عم اهل طرش نإ : رفز لاقو

 : ةئالث ماسقأ حاكنلا يف طورشلا :«ينغملا» يفو « فلألا الإ اهل سيلف ةرضلا قالطك « لامب

 ال وأ اهدلب وأ اهراد نم اهجرخيال نأ وهو اهيلإ هصقن دوعيام وهو « هب ءاف ولا مزلي : لوألا

 اهلف في مل نإف « اهب ءافولا همزلي طورشلا هذهف « اهيلع ىرستي الو اهيلع جوزتي ال وأ اهب رفاسي

 - صاعلا نب ورمعو ةيواعمو « صاقو يبأ نب ديعسو « رمع نع كلذ ىوري اهحاکن خسف

 . - مهنع ىلاعت هللا يضر

 ‹« يعازوألاو « سوواطو « ديز نب رباجو « زيزعلا دبع نبرمعو < حیرش لاق هبو

 ‹ كلامو ؛ يروثلاو ثيللاو « ةورع نب ماشهو « ةداتقو يرهزلا طورشلا هذه لطبأو قاحسإو

 هنم تصقن نإ لخملا رهم اهل لمكي نكل : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو . رذنملا نباو ٠ يعفاشلاو

 . طورشلا هذه ببسب

 نأو ء ارهم اهل نوكي ال نأ طرتشي نأ لثم « حاكنلا حصيو طورشلا هيف لطبي ام : يناثلاو

 وأ « ةليل وأ اًموي الإ ةعمجلا يف اهدنع نوكي ال وأ « اهنع لزعي نأ وأ ء اهأطي ال و ءاهيلع قفني

 طورشلا هذهف « اهلام نم اًئيش هعطقت وأ هيلع قفنت نأ اهيلع طرش وأ « ليللا نود راهنلا اهل طرش

 طورشلاب لطبي ال هنأل ؛ اهلك روصلا يف حيحص حاكنلاو ٠ دقعلا ىضتقم يفانت اهنأل ءةاطاب اهلك

 . ةدساقلا

 اذهو « رايخلا طارتشاو ةعتملا حاكنو « حاكنلا يف تيقوتلا وهو حاكنلا هب لطبي ام : ثلاثلاو

 حاكن الف الإو « اذك تقو يف رهملاب تبجوأ اًتالف وأ اهتخأ تيضر نإ كتجوز : لرقي وأ ٠ قافتا
 :امهدحأ « ناتياور نالف اضر وأ اهمأ اضرو طرشلا رايخ يفو : هيف باطخلا وبأ ركذو . اننيب

 ءرايخلا طرش يف ةفينح يبأ نع هاكحو «روث وبأ لاق هبو « لطاب طرشلاو حيحص اهيف حاكنلا

 . اهيف فالح ال هنأ معزو

 : لاق نإو « رايخلا لطبو حاكنلا حص رايخلاب اهابأ نأ ىلع اهجوزت : «لمكألا ةنازخ» يفو

 نأ يعازوألاو ٠ يروثلاو « ةفينح يبأو ءاطع نع ةمادق نبا لاقو . لطاب حاكنلاف يبآ يضر نإ

 ىورو . حيحص دقعلاو لطاب طرشلا نأ اننيب دقع الف الإو « اذك تقو ىلإ : حاكنلا يف لاق نم

 يفو . دقعلا داسف ديبع يبأو يعفاشلاو كلام نعو « نازئاج دقعلاو طرشلا نأ دمحأ نع روصنم

 امهتحصو « رايخلا نالطبو دقعلا ةحص : هجوأ ةثالث ةلبانحلا نع قادصلا يف رايخلا طارتشا

 . قادصلا نالطبو دقعلا ةحصو

 :ش (اهجرخأ نإ نيفلأ ىلعو ) : م اهدلب يف ينعي :ش (اهب ماقآ نإ فلأ ىلع اهجوزت ولو ) : م
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 نع صقني الو « نيفلألا ىلع دازي ال « لم لا رهم اهلف اهجرخأ نإو ‹ فلألا اهلف اهب ماقآ نإف
 اهل ناك ىتح « نازئاج اعيمج ناطرشلا :الاقو ب هللا همحر - ةفينح يبأ نعاذهو ٠ فلألا

 « نادساف اعيمج ناطرشلا :- هللا همحر-رفز لاقو . اهجرخأ نإ نافلألاو « اهب ماقأ نإ فلألا

 تاراجإلا يف ةلأسملا لصأو . نيفلأ ىلع دازي الو « فلألا نع صقنب ال « اهلثم رهم اهل نوكيو

 .هللا ءاش نإ هيف اهنیبنسو « مهرد فصن كلف ًادغ هتطخ نإو مهرد كلف مويلا هتطخ نإ : هلوق يف

 امهدحأ اذإف « دبعلا اذه ىلع وأ « دبعلا اذه ىلع اهجوزت ولو

 صقني الو نيفلألا ىلع دازي ال لثملا رهم اهلف اهجرخأ نإو . فلألا اهلف اهب ماقأ نإف ) : م اهدلب نم ينعي

 ناك ىتح « نازئاج اًعيمج ناطرشلا : الاقو « ةفينح يبأ نع ) : م مكحلا اذه يأ :ش (اذهو . فلألا نع

 ماقأ نإف ءاهدلب نم :ش (اهجرخأ نإ ) : م نافلألا اهل ناكو يآ :ش (نافلألاو . اهب ماقآ نإ فلألا اهل

 . صقني الو نيفلأ ىلع دازي ال « اهلثم رهم اهلف اهجرخأ نإو . فلألا اهلف اهب

 قارعلا خياشم ركذو « يعفاشلاو كلام لاق هبو :ش (نادساف اعيمج ناطرشلا :رفز لاقو ) : م

 : «يواحطلا حرش» يفو . «ناخ يضاق يواتف» يف هركذ ةفينح يبأ لوقك نسحلاو رفز لوق

 تناك نإ فلأب وأ «نكي مل نإ نيفلأبو ةآرما هل ناك نإ فلأب اهجوزتاذإ « فالحل ا اذه ىلعو

 . اركب تناك نإ نيفلأبو اًبيث تناك نإ فلأب وأ ٠ ةيبرع تناك نإ نيفلأبو « ةيمجع

 ةليمج تناك نإ نيفلأبو ٠ ةحيبق تناك نإ فلأب اهجوزت ول : هريغو فسوي يبآ نعو
 . اًمزج اَباث نيهجولا دحأ نأل ء ةيناثلا ةيمستلا يف رطخ ال هنآل ؛ عامجاإلاب

 يف لوخدلا لبق اهقلط ول و « هيف فالخلا ىلع صن دمحم نع ؛ةعامس نبا رداون» يفو
 ىلع دازي الو فلألا نع صقني ال ءاهلثم رهم اهل نوكيو ) : م ةدع فلألا فصن اهلف لوصفلا هذه

 . لاق ثيح ةراجإللا باب ىلع اهلاحأو « لاوقألا هذه هوجو فنصلملا ركذي ملو :ش (نيفلألا

 فصن كلف ادغ هتطخ نإو « مهرد كلف مويلا هتطخ نإ :هلوق يف تاراجإلا يف ةلأسملا لصأو) : م

 ركذ هنأ رفز لوق هجو :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ ) : م ةراجإللا باتك يف يأ :ش (هيف اهنيبنسو مهرد

 ‹ نافلألاو فلألاامهو « دقنلا ليبس ىلع نيفلتخم نيئيشل عضبلا وهو « دحاو ءيش ةلباقمب

 . روث وبأو يعفاشلا لاق هبو « لثم ا رهم بجيو «ةلاهجلل ةيمستلا دسفتف

 « قاحسإ لاق هبو « اعيمج ناحصيف « دييقت نيطرشلا نم دحاو لك ركذ نأ :امهلوق هجوو
 . ةياور يف دمحأو

 ةلاهجلا مدعل حص دق لوألا طرشلا نأ : - هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ لوق هجوو

 . حاكنلا دسفي ملو هنم تأشن ةلاهجلا نأل ؛ يناثلا طرشلا حصي مل مث « هب دقعلا قلعتيف « هيف

 نيدبعلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ اذإف دبعلا اذه ىلع وأ .دبعلا اذه ىلع اهجوزت ولو ) : م
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 نم رثكأ ناك نإو « سكوألا اهلف امهسكوأ نم لقأ اهلثم رهم ناك نإف « عفرأ رخآلاو سكوأ

 . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « اهلثم رهم اهلف امهنيب ناك نإو « عفرألا اهلف امهعفرأ

 كلذ ىف سك وألا فصن اهلف اهب لوخدلا لبق اهقلط نإف .هلك كلذ ىف ىف سكوألا اهل :الاقو

 ذإ سکو ألا باجیإ نکمأ دقو یمسملا باجيإ رذعتل لئم ا رهم ىلإ ريصملا نأ امهل . عامجإلاب هلک

 يلصألا بجوملا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو . لام ىلع قاتعإلاو علخلاك راصف « نقيتم لقألا

 ‹ ةلاهحجلا ناكمل تدسف دقو ‹ ةيمستلا ةحص دنع هنع لودعلاو « لدعألا وه ذإ ٠ لثملا رهم

 نم رثكأ ناك اذإ للا رهم نأ الإ « لدبلا يف هل بجوم ال هنأل ؛ لام ىلع قاتعإلاو علخلا فالخب

 يف بجاولاو « ةدايزلاب يضر جوزلاف سك وألا نم صقنأ ناك نإو « طحلاب تيضر ةآرملاف ٠ عفرألا

 لوخدلا لبق قالطلا

 نإف ) : م رخآلا نم ةميق رثكأ يأ :ش (عفرأ رخآلاو ) : م صقنلا وهو سكولا نم :ش (سكوأ) : م

 (امهنيب ناك نإو ‹ عفرألا اهلف امهعفرأ نم رثكأ ناك نإو . سكوألا اهلف امهسك وأ نم لقأ اهلثم رهم ناك

 . سكوألاو عفرألا نيب يآ :ش

 لبق اهقلط نإف .هلك كلذ يف سك و ألا اهل : الاقو. ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهلتم رهم اهلف ) : م

 نأ اذه ةدعاق ءانباحصأ عامجإب ىأ :ش (عامجإلاب هلك كلذ يف سك وألا فصن اهلف اهب لوخدلا

 كلذ جرخي « نآلا ءيجي ام ىلع تدسفاذإ « ىمسملا امهدنعو « لخملا رهم هدنع لصألا لدبلا

 رهم ىلإ ريصملا نأ ) : مدمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل ) : م :هلوق وهو ةثالثلا ليلعت هركذ نم

 وأ فلأ ىلع :ش (علخلاك راصف نقيم لقألا ذإ .سك وألا باجيإ نكمأ دقو ىمسملا باحيإ رذعتل لما

 علحلا ىلإ عجري :ش (لام ىلع) : م نيفلأ وأ فلأ ىلع قاتعإلاك راصو يأ (قاتعإلاو) : م نيفلأ

 . نيفلألا وأ فلألاب رارقإلااذكو « اعيمج قاتعالاو

 وه لثملا رهم نأل يآ :ش (لدعألا وه ذإ « لثلا رهم يلصألا بجوملا نأ ةفينح يبألو ) : م

 « ايواسم نوكي نأ زوجي ال هنأل ؛ ىمسملا فالخب هل اًيواسم يأ « عضبلل الداعم هنوكل ٠ لدعألا

 (لودعلاو ) : م دقعلا دنع موقتي عضبلاو « عيبلا يف ةميقلاك عضبلا ةميق نأل ؛ نوكي ال نأ زوجيو

 ءاهتحص دنع ةيمستلا نع لودعلا زوجي امنإ ينعي :ش (ةيمستلا ةحص دنع) : م لثملا رهم نع يآ :ش

 هيف لخدأ هنأل :ش (ةلاهجلا ناكل ) : م تدسف دق ةيمستلا يأ :ش (تدسف دقو ): م حصت ملانه اهو

 . كشلا ةملك

 دنع ءيش بجي ال ىتح ٠ رش (لدبلا يف هل بجوم ال هنأل لام ىلع قاتعإلاو علغلا فالخب ) : م

 نم صقنأ ناك نإو « طحلاب تيضر ةرملاف عفرألا نم رثكأ ناك اذإ لثملا رهم نأ الإ ): م لدبلا مدع ركذ

 امهاضر انملعف :ش (ةدايزلاب يضر جوزلاف سك وألا

 بجاولا نإف كلذك ناك اذإ لاقي امع باوج اذه :ش (لوخدلا لبق قالطلا يف بجاولاو ) : م
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 اهجوزت اذإو . ةدايزلاب هفارتعال بجوف « ةداعلا يف اهيلع ديزي سك وألا فصنو « ةع ا هلثم يف

 اهاطعأ ءاش نإ ريخم جوزلاو « هنم طسولا اهلو « ةيمستلا تحص فوصوم ريغ ناويح ىلع
 « ناويحلا سنج يمسي نأ ةلأسملا هذه ىنعم : - هللا همحر-لاق . هتميق اهاطعأ ءاش نإو كلذ

 ال ء ةباد ىلع اهجوزتي نب سنجلا مسي مل اذإ امأ . رامح وأ سرف ىلع اهجوزتي نأب فصولا نود

 . لثملا رهم بجيو ةيمستلا زوجت

 لوخدلا لبق قالطلا يف بجاولا نأل « ارهم عضوألا هيف بجو اميف عفرألا فصن بجي نأ

 اهلف- : هلوق باوج < هرخآ ىلإ لوخدلا لبق قالطلا ىف بجاولا : ىكاكلا لاقو . ىمسملا فصن

 : م لوخدلا لبق قالطلا يف بجاولا نأ باوجلا ريرقتو - عامجإلاب هلك كلذ يف سكوألا فصن

 ًأدتبم ربخ هنأل عوفرم :ش (ةعتملا ) : م هيف ةيمستلا تدسف يذلا دقعلا اذه لثم يف ىأ :ش (هلثم يف)

 . بجاولاو هلوق ىنعأ

 فصن يأ :ش (بجوف ةداعلا يف ) : م ةعتملا ىلع يأ :ش (اهيلع ديزي سك وألا فصنو ) : م

 . ةعتملا ىلع :ش (ةدايزلاب ) : م جوزلا فارتعال يأ :ش (هفارتعال ) : مسكوأألا

 . اعيش مسي مل ول امك « ةعتملا بجت نأ ىغبني ةفينح ىبأ دنع ةيمستلا تدسف اذإ : ليق نإف

 . ةعتملا قيرطب سكوألا فصن نإ : انلق

 بجاولا يه ةعتملا نأل « قالطلا لبق لثملا رهم مكح امك « ةعتملا مكحي نأ يغبني : ليق نإف

 . قالطلا لبق يلصألا بجوملا وه لثملارهم نأ امك ٠ لوخدلا لبق قالطلا يف يلصألا

 ةدئاز تناك ول ىتح « ةداع سكوألا فصن ىلع ديزت ال اهنأل ؛ ةعتملا مكحي ملاغنإ : انلق

 سنج يمسي نأ ةلأسملا ةروص :ش (ةيمستلا تحص فوصوم ريغ ناويح ىلع اهجوزت اذإو ) : م

 هفاصوأ نم كلذ ريغ ىلإ ءيدر وأ طسو وأ « ديج : لقي مل هنأ ديري ٠ فصولا نود ناويجلا

 ىلإ ةراشإ :ش (كلذ اهاطعأ ءاش نإ ريخم جوزلاو ) : م ناويحلا نم يأ :ش (هنم طسولا اهلو):م

 . ناويحلا ةميق يأ :ش (هتميق اهاطعأ ءاش نإو ) : م ناويحلا

 ناويحلا سنج يمسي نأ ةلأسملا هذه ىنعم : - ىلاعت هللا همحر- ) : م : فنصملا يأ :ش (لاق) : م

 لئاسم نم ةروكذملا ةلأسملا نإف « يرودقلا لوق ريسفت اذهب فنصملا ديري :ش (فصولا نود

 نأ اهانعم : فنصملا لاق « ةيمستلا تحص فوصوم ريغ ناويح ىلع اهجوزت نإو : لاق يرودقلا

 :ش (رامح وأ سرف ىلع اهج وزنی نأب ) : م هلوقب كلذ نیبيو هفصو رکذي ملو « ناویحلا سنج يمسي
 . ةحيحص هيف ةيمستلا نإف

 دق :ش (لثملا رهم بحيو < ةيمستلا زوجت ال « ةباد ىلع اهجوزتي نأب ستحل مسي مل اذإ امأ ) : م
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 ًانمٹ حلصي ال ام هدنع نأل ؛ ًاعيمج نيهجولا يف لثملا رهم بجي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ريغب لام ةضواعم هنأ :انلو . ةضواعم امهنم دحاو لك ذإ ؛ حاكنلا يف ىمسم حلصي ال عيبلا يف

 نوكي نأ انطرشو < ريراقألاو ةيدلاك ةلاهحلا لصأ يف دسفي ال ىتح « ءادتبا لاما مازتلا انلعجف لام

 ءديجلا ىلع لمتشي هنأل ؛ سنجل ا مالعإ دنع كلذو « نيبناجلل ةياعر « مولعم هطسو الام ىمسملا

 فالخب «امهنم ظح وذ طسولاو ۰ ءيدرلاو

 اًسنج رامحلاو سرفلا ىمس فنصلملا نأ هصخلمو « مالكلا اولاطأو «عضوملا اذه يف حارشلا ملكت

 . هعضوم يف فرعامك «ناویحلا نم عون امه لب . كلذك سيلو

 حالطصاب عونلا وه و «ءاهقفلا حلطصم وه ام سنجل اب دارأ فنصملا نأ : كلذ نع باوجلاو

 حصت ال ةيناثلا ةلأسملا يفو « طسولا بجيو ةيمستلا تحص ىلوألا ةلأسملا يف مث ٠ مهريغ

 رهم بجي : يعفاشلا لاقو ) : م دمحأو كلام لاق هبو « لثملا رهم مزليو « ةشحافلا ةلاهجلل ةيمستلا

 لاق :ش (حاكنلا يف ىمسم حلصي ال « عيبلا يف اًتمث حلصي ال ام هدنع نأل ؛ اعيمج نيهجولا يف لما

 لك ذإ ) : م عيبلاك ةضواعم دقع حاكنلا نأل ؛ عيبلا ىلع نيروكذملا نيهجولا يف مكحلا : يعفاشلا

 . :ش (ةضواعم امهنم دحاو

 : هلوق ىنعم وهو « ضوع ريغب ءادتبا لاملا مازتلا هنأل :ش (لام ريغب لام ةضواعم هنأ انلو ) : م

 (ةيدلاك) : م فصولا يف ةكردتسملا :ش (ةلاهحلا لصأ يف دسفي ال ىتح ءءادتبا لاملا مازتلا انلعجف ) :م

 . هفوصومريغ « لبأإلا نم ةئام اهيف لعج عرشلا نإف :ش

 ضوع اهلباقم يف نوكي نأ ريغ نم لام اهيف مزلي هنإف « رارقإ عمج وه :ش (ريراقألاو ) : م

 « ردقم لاؤس باوج اذه : يكاكلا لاق :ش (مولعم هطسو الام ىمسملا نوكي نأ انطرشو ) : م يلام

 ةيمستلا حصت نأ يغبنيو «ءادتبا لام مازتلا هنوك يف رارقإلاب حاكنلا دقع هبشآ ال : لاقي نآ وهو

 . نايبلا همزليو رارقأإلا حصي « ءيشب رقأ ول امك هعون نيبي ملو ٠ ناريحلا ىمس اذإ اميف

 ةلمجلاو « هرحخ مولعمو «أدتبم هطسو مولعم طسوألاب ىمسملا نوكي نأ انطرشو : لاقف

 « ءيشلا طس وأ هنأ ةهج نم اًمسا نوكي نأ هلصأو « نيسلا حتفب طسولاو الام : هلوقل ةفص

 نم ريخ بوكرلل ةبادلا طسوو « هيفرط نم ريخ ىعرملا طسوك ةفص يتأي دقو . هرايخو هلضفأو

 ال فرظ وهف نوكسلاب طسولاو ءءيشلا يفرط نيب ال مسا هنأل ؛ كلذك اًضيأ انه و  اهيفرط

 بناج ينعي :ش (نيبناجلل ةياعر ) : م مهنيب يأ موقلا طسو تسلج : لاقي « نيب ينعي «مسا
 . ريقفلاو ينغلا باجل كلذ ىعاري ةاكزلا يف امك « ةآرملا بناجو .جوزلا

 ينعي (امهنم ظح وذ طسولاو ٠ ءيدرلاو ديجلا ىلع لامتشي هنأل ؛ سنجل ا مالعإ دنع كلذو ) : م

 فالخب ) : م ءيدر ديجلا ىلإ ةسنلابو « ديج ءيدرلا ىلإ ةبسنلاب طسولا نأل .ءيدرلاو ديحلا نم
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 ىلع هأشنم نآل ؛ عيبلا فالخبو ‹ سانجألا ىناعم فالتخال ؛ هل طسو ال هنأل ٠ سنجل ا ةلاهج

 الإ فرعي ال طسولا نأل ؛ ريختي امنإو « ةحماسملا ىلع هانبمف حاكنلا امأ . ةسكامملاو ةقياضملا

 .امهنيب ريختيف هتيمست لصأ دبعلاو « ءافيإلا قح ىف ًالصأ تراصف « ةميقلاب

 ؛ هل ةطاسو ال هنأل .سنجلا ةلاهج :ش (ساتجألا ىناعم فالتخال ؛هل ةطاسو ال هنأل « سنجل ا ةلاهج

 نوكي ىتح «نافرط امهل سيل هنأل .كلذ نكي ال ثيح « ناويح وأ ةباد ىلع جيوزتلا فالتخال

 عونلا ضعب سيلو «عاونأ ىلع لمتشي سنجل ا نأل ءهل ةطاسو ال هلوق ىنعم يهو « هطسو امهل

 . لثملا رهم بج وف ةيمستلا هب تدسفو ةشحاف ةلاهحلا تراصف « ةدارإلاب ضعبلا نم ىلوأ

 - حاكنلا يف ىمسم حلصي ال اتمث حلصي ال ام - : هلوق نع باوج :ش (عيبلا فالخب و ) : م

 اشنم يأ :ش (هأشنم نأل ) : م حيحص ريغ عيبلا ىلع نيروكذملا نيهجولل يعفاشلا سايق نأ هريدقتو

 . دقعلا رومأ يف رخآلا ىلع قيضي امهنم ًالك نأل ؛ نيعيابتملا نيب :ش (ةقياضملا ىلع ) : م عيبلا

 ةسكامملاو :هلوقب يزارتألا هرسفو ءةعزانملا يأ هلوقب لمكألا اهرسف :ش (ةسكامملاو) : م

 ‹ برض باب نم نمثلا صاقنتسا وهو « عيبلا يف سكملا نم ةسكامملا : «برغملا» يفو « ةلداجلا

 .ةنلا سكم بحاص لخدي ال :هنم « راشعلا سكامملا لعف وهو < ةيانحلااضيآ سكملاو

 اغإو) : م شحفي مل ام ةلاهحجلاب دسفي الف ةلهاسملا يأ :ش (ةحماسملا ىلع هاتبمف حاكنلا امأ ) : م

 تراصف ةميقلاب الإ فرعي ال طسولا نأل ) : م هتميق ءادأ نيبو« طسولا ءادأ نيب حوزلا يأ :ش (ريختي

 ‹ حيحصلا وهوامهدنع صخرلاو ءءالخلا ردقب طسولا ةميق ريسفتو :ش (ءافيإلا قح يف ًالصآ

 ارانيد نيسمخب ضيبلا يفو « دوسلا يف ارانيد نيعبرأب ةفينح وبأ ردق امنإو ٠ ىوتفلا هيلعو

 ةميقلا نإ : الاقام ىلع رمألاو ءاهلك ةنكمألاو تاقوألا ىلع اينبامهو < هنامز ىف دهاشملاب

 . صخرلاو ءالغلا فالتخاب فلتخت

 ىلإ فضي ملو « اًقلطم ركذ اذإ اذه « ةيمستلا ثيح نم يأ :ش (هتيمست لصأ دبعلاو ) : م
 نأل ؛ةميقلا يطعي نأ هل سيلف « يدبع ىلع كتجوزت : لاق نأب هسفن ىلإ هفاضأ رل امأ ء هسفن

 اه اذكه ةميقلا ىطعي نأ هل سيل هيلإ راشم ناك ولو . ةراشالاك ٠ فيرعتلا بابسأ نم ةفاضاللا

 « طسولل دبعلا ءادأ نيبو ةميقلا ءادأ نيب يأ :ش (امهنيب ريختيف ) : م هريغو طيحملا يفاذك « انه

 لاقو «لوبقلا ىلع ربجت ال : دمحأو « كلامو « رفز لاقو ءامهيأب لوبقلا ىلع ةأرملا ربجت ىتح

 . انلوقك اهدر وأ « اديج وأ اًطسو ادبع یمس نإ اهلوبق ىلع ةأرملا ربجت : ةلبانحلا نم يضاقلا

 مهدالب يف طسولا يفو « دوسلا عفرأو كرتلا نودأ اننامز يف طسولا : ةريخذلا» يفو

 يمورلا ىلعألاف : لاق « يشبحو «يدنسو يمور : ةثالث عاونآ مهدنع مداخلا نآل ؛ يدنسلا

 طسولاف «يدنهلاو يلقصلاو يكرتلا : اندالب يفو ٠ يدنسلا طسولاو يشبحلا ىندألاو

 .ةبلاقصلا
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 ‹ هيلع دزي ملو بوثلا ركذ هنأ هانعمو « لثملا رهم اهلف فوصوم ريغ بوث ىلع اهجوزت نإو

 حصت يوره :لاق نأب ًاسنج ىمس ولو « سانجأ بالا نأل ٠ سنجل ا ةلاهج هذه نأ ههجوو
 نم تسيل اهنأل « ةياورلا رهاظ يف بوثلا فصو يف غلاب اذإ اذكو  انيب امل جوزلا ريخيو « ةيمستلا

 هتفص نود هسنج یمسو ًانوزوم وأ « ًالیکم یمس اذإ اذکو ‹ لاثمألا تاوذ

 ىلعأ طسولاف « يدنسلا طسولاو « يدنهلا نودألاو ٠ يكرتلا مدخلا عفرأ : ؛طوسبملا» يفو
 . اندنع بجوت ال دوسلا نأل « اندالب يف دونهلا ىلعأو كرتلا

 ‹فصولا نودب حصي هنأل ‹ حص ضيبأ فصو ىلعاهجوزت ول : عئادبلا» يفو
 اندنع ديجلاو « يدنهلا ءيدرلاو ٠ يدنسلا طسولاو « يمورلا مهدنع ديجلاو < ىلوأ فصولابف

 نوعبرأ طسولاو ارانيد نوسمخ ديجلا ةميقو « يدنهلا ءيدرلاو ٠ يمورلا طسولاو « يكرتلا
 يدنسلا ديبعلا نم طسولا : «ينغملا» يفو « فالخ الب ةميقلا هيف ربتعملاو « نوثالثوأ

 . يشبحلاو يجنزلا ىندألاو ٠ يمورلاو يكرتلا ىلعألاو «يروصنملاو

 ةعبرألا ةمئألا عامجإب يأ :ش (لثملا رهم اهلف فوصومريغ بوث ىلع اهجوزت نإو ) : م
 هيلع دزي ملو بولا ركذ هنآ ) : م فوصوم ريغ بوث ىلع اهجوزت : هلوق ینعم يأ :ش (هانعمو):م
 نم هدارم نأ انركذ دقو « عونلا يأ :ش (سنجلا ةلاهج هذه نأ ) : م لئملارهم بوجو هجو يأ (ههجوو
 ناتكلاو «نطقلاك عاونأ يأ :ش (سانجأ بايشلا نأل ) : م ءاهقفلا حالطصا ىلع « عونلا سنجل ا

 . اهوحنو مسيربإلاو

 ينعي :ش (جوزلا ريخيو « ةيمستلا حصت يوره : لاق نأب ) : م عون يأ :ش (اًسنج ىمس ولو ) : م

 يف غلاب اذإ ) : م ريختي اذكو يأ :ش (اذكو ) : م عاونآ بايثلا نأ :ش (انيب امل ) : م طسولاو ةميقلا نيب

 وأ ءاذکو اذ لاونم ىلع هنأ رکذو « هتعقرو هعرذو هضرعو هلوط رکذ نأب :ش (بوثلا فصو

 . هيف ملسلا بجي لاحب راص

 ميلست ىلع ربجي جوزلا نأ ةفينح يبأ نع يور امع ازارتحا :ش (ةياورلا رهاظ يف ) : م

 ركذ نإ لاق هنأ فسوي يبأ نع يور امل ةياورلا رهاظ ديق : يكاكلا لاقو رفز لوق وهو « طسولا
 نأل ؛ تربجأ كلذ عم لجألا ركذي مل نإو « ةميقلا لوبق ىلع ةأرملا ربجت ال كلذ عم لجألا

 .الجؤم الإ احيحص اتوبث ةمذلا يف تبثت ال بايثلا
 ال اهكلهتسم نأ ليلدب :ش (لاشمألا تاوذ نم سيل اهنأل ) : م : هلوقب هركذ ام رهاظلا هجوو

 اذإ ) : م ةميقلاو طسولا نيب جوزلا ريختي اذكو يأ :ش (اذكو ) : م دبعلاك تراصف « لثملا نمضي

 وأ «ةطنح رك ىلع كتجوزت : لوقت نأ لثم :ش (هتفص نود هسنج یمسو « اًنوزوم وأ ًالیکم یمس
 . هتميقو طسولا نيب ريخي هنإف « كلذ ىلع دزي ملو نارفعز نم
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 . احيحص ًاتوبث ةمذلا يف تبي امهنم فوصىملا نأل ؛ ريخت ال هتفصو هسنج ىمس نإو

 نأل ): م طسولا ىلع ربجت لب :ش (ريخت ال هتفصو ) : م هعون يأ :ش (هسنج یمس ناو ) : م

 ًالاح :ش (اًحيحص اًنوبث ةمذلا يف ) اتيد :ش (تبثي ) : م نوزوملاو ليكم ا نم يأ :ش (امهنم فوصوملا

 . ةفصلا ركذي مل نإو « هيف ملسلاو هضارقتسا زاوج ليلدب ٠ ًالجؤم وآ

 ذإ ربو وأ رعش نم تيب همزلي يودب وهو تيب ىلع اهجوزت : هريغو «طيحملا» يفو : عورف

 داري انفرع ىفو «طيحملا» بحاص لاق « تيبلاب نوكي ال زيهجتلاو ٠ كلانه هب زهجي ام : لاق اذهلو

 دارملا : طوسبملا» يفو . اتيعم نكي ملاذإ ًارهم حلصي الو « ردملا نم هيف تابي يذلا تيبلاب
 . طسولا ىلإ فرصنيف ةأرملا كلم هب زهجيام وهو « قارعلاب فورعم وهو تيبلا عاتم تيبلاب
 يف طسو تيب عاتم لثم ىلع وه :«هقفلا عماوج» يفو . ارانيد نوعبرأ هتميق ةفينح يبأ نعو

 . كلذك ةيفراطغلاو « مهاردلاك جوزت يتلا سولفلاو « ناتياور ربتلا نييعت يفو

 ‹ نيعتيامهنايعأب ددعلاو «نوزوملاو ‹ليكملاو « نييعتاهيف جوزت يتلا عضاوملا يفو

 . طسولا امهيف بجي و« مداخو تيب يلع حاكنلا زوجي : كلام لاقو « اهنيع ذخأ ةجوزللو

 «نيريس نباو « نسحلا لاق ةبيش يبأ نبا ؛فنصم» يفو . للا رهم امهيف بجي : يعفاشلا دنعو

 لوخدلا لبق اهقلط ولو « حيحصلا وهو :(ةريخذلا» يفو . هب زاج اهمأ ره اهسفن تجوز

 رهم لثم ىلع اهجوزت ول : «هقفلا عماوج» يفو . اهمآ رهم رادقم ملعاذإ ربجيو « هفصن اهلف اهب

 ىلع وأ «دبع ةميق وأ « دبعلااذه ةميق وأ « ةطنح ليبنزلا اذه لثم ىلع اهجوزت اذإ اذكو

 هذه نم ةقان وأ «مهارد ىلع وأ « اهقبآ درب وأ « شاع ام اهمدخي نأ ىلع وأ ةفوقوم راد ىنكس

 . لخملا رهم كلذ يف بجي هكلمأ ام عيمجب : لاق وأ « ةرشع هتميق بوث ىلع وأ « لبإلا

 اهيطعي : ةفينح يبأ نعو « - هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ لوق اذه : «ينانيغرملا» يفو

 . اًناسحتسا فوصلا هل ناك هل اهفاوصأ نأ ىلع اهنيعب منغ ىلع اهجوزت . هلبإ نم ةقان

 لك نع : لاق « اهدلو نود ةيراجلا اهلف هل اهنطب يف ام نآ ىلع ىلبح ةيراج ىلع اهجوزتو
 نم لقأب مكح [ نإف ] . نالف مكح ىلع كلذ بجيف « هنم رثكأب مكحي نأ الإ  لثملا رهم بجي

 . هاضر نم دب الف لثملا رهم

 لوق وهو « حصيال هيخأ مكح وأ «همكح وأاهمكح ىلعاهجوزت ول : «ينغملا» يفو
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 نإف اهل ءيش الو < خسف الإو اهيف مكحلاب ةقرفلا تعقو نإف « زوجي : كلام لاقو يعفاشلا

 . حاكنلا اهمزل لثملا رهم اهل ضرف

 حصي ال لجؤم فل ىلع ةأرما جوزت ولو «هيف حاكنلا دسفي :«ىلحملا» يف مزح نبا لاقو

 «توملاو قالطلا دعب يناثلا ذخؤيو « هليجعتب هدلب لهأ فراعت ام ليجعتب جوزلا رمؤيو « ليجأتلا

 . هيلع ربجي الو يقابلا ميلست ىلع ربجي الو

 يضقنت یتح ءًالاح رهملا ريصي ال اًيعجر اهقلط نإف < مزراوخ ةداع وه : «ةينملا ةينق» يفو

 : لاق ولو « ًالاح ريصيو : ناخ يضاقو « عيدبلا يضاقلا لاقو ‹ خياشملا ةماع لاقو « هب ةدعلا

 بجي :ليقو « قالطلاب وأ توملابو ةقرفلاب لحيو « زوجي دزي ملو لجؤم هضعبو لجعم هضعب
 ٴ اهسفن يف ةمولعم فرعلل ةحصلا حيحصلاو : (ةريخذلا» ىفو ٠ قحلا ىلإ برقأ وهو لاح

 . تولا وأ قالطلا وهو

 :لاقو ءرطملا ءيجمو « حيرلا بوبهو « ةرسيملاك ًالوهجم ألجأ ركذ اذإ :  عئادبلا  يفو

 ىلع اهجوزت نإو « ةشحافلا ةلاهجلل تبثي مل لجألا نأل ؛ ةلاح يهف ةلجؤم فلأ ىلع كتجوزت

 هنيب ةأرملا ميقت نأ الإ« ةنس ىلإ هلك فلألا ناك ةنس ىلإ ةيقبلاو « هل رسيت ام اهدقني نأ ىلع فلآ

 . هذخأتف ءىش اهنم هل رسیت دق هنأ ىلع

 رهملا : يضاقلا لاقو « هلجأ ركذي مل نإو .لجؤمو لجعم رهمب زوجي : ٠ ينغملا ١ يفو

 ةيواعم نب سايإ لاقو . ًالاح نوكي :ديبع وبأ لاقو « يروثلاو « دامحو « نسحلاو « يعخنلاو

 . اهيلع جوزتي وأ ءاهرهم نم جرخي وأ «قلطي ىتح لحي ال : ةداتقو

 رهماهل : يعفاشلا لاقو « هلوخد دعب ةنس ىلإ لاح : يربنعلاو يعازوألاو لوحكم نعو

 توملادنع الإ ذخؤي ال نآ مهفرع ناك نإ : كلام لاقو . ةلبانحلا نم باطخلا هراتحاو « لث ا

 لجعي اهب لخدي مل نإو ءاهب لخد نإ اهلثم يطعيف « ةآرملا كلت لثم رهم ىلإ رظني هنإف قالطلاو

 «حيرلا بوبه ىلإ فلآ ىلع اهجوزت نإو « «فارشألا» يف هنع رذنملا نبا هركذ . خسفي الإو رهملا

 ىلإ وأ « داصحلا ىلإ اهجوزت نإو . لجألا دنع ةعزانملا يأ ء ةلاهجلا ةلاح يهف رطملا ءيجم وأ

 بتكلا يف ةلأسملا هذه يف ةياور ال : يباجيبسأآلا لاق ناجرهملا وأ «زورينلا وأ ٠ سايدلا

 .ةرهاظلا

 يفو « ةلافكلاك قادصلا يف ءايشألا هذه ىلإ ليجأتلا ةحص حيحصلا : يسخرسلا لاقو

 ل: لاق نم خياشملا نمو ‹« حيحصلا يف سايدلاو ء داصحلا ىلإ جوزتلا زوجي : «ينانيغرملا»

 ‹ هيلع دوقعملا وه ام نأب ةلافكلاو قادصلا نيب قرفو « لاجآلا هذه ىلإ قادصلا يف لجألا تبثي
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 رمخلا لوق طرش نأل . اهلثم رهم اهلو « زئاج حاكنلاف ريزنخ وأ ٠ رمخ ىلع ملسم جوزت نإو
 مل نكل ةدسافلا طورشلاب لطبي هنأل ؛ عيبلا فالخب طرشلا ىغليو حاكنلا حصيف « دساف طرش

 . لثملا رهم بجوف ملسملا قح يف لاب سيل ىمسملا نأ امل ةيمستلا حصت

 . حصأ لوألاو : لاق « ةلافكلا فالخ لصألا نأب ةلاهحلا لمحت ال ةأرملا وهو

 ثيللا يبأ ىواتف يف اذكه « لئم ا رهم ىلإ فرصني عرشلا يف زئاج رهمب كتجوزت : لاق

 نم رثكأ ىلع اهجوزت ولو « مهارد ةرشع ىلإ فرصني : «طيحملا» بحاص لاقو . ناخ يضاقو

 اهجحي نأ ىلع وأ ةجح ىلع اهجوزت . ةدايزلا تبت ال بيث يه اذإف ركب اهنأ ىلع « اهلشم رهم

 . هعم نوكت نأ الإ . لثملا رهم بجي كلام دنعو « ةلحارلا ىلع جحلا وهو طسو جح ةميق اهلف

 . لوهجم نالمحلا نأل ؛ ةدساف ةيمستلا : دمحأو ىعفاشلا لاقو

 دالب عيمج يف ةكم ىلإ مهداز نإو « راجئتسالا زاوج ىلع عامجإلاب لطاب اذه : انلق

 . لوبق ريغ نم حصت الو دوهش ريغب رهملا يف ةدايزلا زوجي : «ةينقلا» يفو مالسإلا

 لئاسم نم هذه :ش (اهلثم رهم اهلو ءزئاج حاکنلاف «ریزنخ وأ ۰ رمخ ىلع ملسم جوزت نِإو ) : م

 «روهشملا ىلع تبثي هدعبو « لوخدلا لبق حاكنلا خسفي : ةيكلاملل «رهاوجلا» يفو « يرودقلا

 يفو « لما رهم بجي يعفاشلا دنعو . نالوق هيف ؟ بوج ولاو بابحتسالا ىلع هخسف لهو

 ‹ ةلبانحلا نم زيزعلا دبع نب ركب وبأ هراتخاو « هلك كلذ يف حاكنلا دسفي : ديبع وبأ لاقو

 يروثلاو يعازوألا لاق :انلوقب « مويلاو ةنسلا ىلع جوزتلا هلغمو « ةيرهاظلا لوق وهو

 .نورخآو

 داسفو :ش (طرشلا ىغليو حاكنلا حصيف «دساف طرش رمخلا لوبق طرش نآل ) : م وهف زاوحجلا ام

 ال ثيح : ش ( عيبلا فالخب ) : م اذكه اذكف حاكنلا دسفي ال كلذو « اهمدع نم رثكأب سيل ةيمستلا

 نع تكس ولاذهلو ‹ دسفي ال حاكنلاو :ش (ةدسافلا طورشلاب لطبي هنأل ) : م ريزنخلاو رمخلا حصي

 رهم بجيو حصي ثيح رهملاركذ نع توكسلاب لطبي ال حاكنلاو « لطبي عيبلا يف نمنلا ركذ
 . اقرتفاف ءلخملا

 رمخلاو ءالام ىمسملا نوكي نأ ةيمستلا ةحص طرش نأل :ش (ةيمستلا حصت مل نكل ) : م

 ملسملا قح يف لاب سيل ىمسملا نأ ال ) : م :هلوق وهو «هلوق يف نيبف « موقتم لاب اسيل ريزنخلاو

 . (لئملارهم بجوف

 ‹ةميقلا ريزنخلا يفو « لثملا رهم رمخلا يف بجي : دمحآو - يدقلا هلوق يف - يعفاشلا لاقو

 موقتم ريغ لام اهنإ اهيف اولاق باحصألا نإف « رظن هيف لامب سيل : رمخلا يف فنصملا لوق : ليقو

\Vo 



 همحر- ةفينح يبأ دنع اهلثم رهم اهلف رمخ وه اذإف «لخلا نم ندلا اذه ىلع ةآرما جوزت نإف

 دنع لثملا رهم بجي رح وه اذإف دبعلا اذه ىلع اهجوزت نإو ألخ هنزو لثم اهل : الاقو .-هللا

 نع زحعو الام اهعمطأ هنأ فسوي ىبأل : ةميقلا بجت : فسوي وبأ لاقو . دمحمو ةفينح يبأ

 لبق ىمسملا دبعلا كله اذإ امك « لاثمألا تاوذ نم ناك نإ هلثم وأ هتمیق هيلع بحتف همیلست

 غلبأ اهنوكل ةراشإلا ربتعتف « ةيمستلاو ةراشإلا تعمتجا :لوقي -هللا همحر-ةفينح وبأو ميلستلا

 ‹ فيرعتلا وهو دوصقملا يف

 ندلا اذه ىلع ةأرملا جوزت نإف . ةباخملا هذهب رمخلاو « ةمسقلا حش هيف عقي لاملا نأل ؛ملسملا تح يف

 دمحأ لاق هبو « الخ هنزو لثم اهل : الاقو ةفينح يبأ دنع اهلثم رهم اهلف رمخ وه اذإف لخلا نم

 :ش (رح وه اذإف دبعلا اذه ىلع اهجوزت نإو ) : م ةفينح يبأ لوقك رخآ لوق يفو لوق يف يعفاشلاو
 لوقو :ش (ةميقلا بجت :فسوي وبأ لاقو . دمحمو ةفينح يبأ دنع لثملا رهم بحي ) : م رح هنأ رهظ يأ

 ةمئألا سمشو «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا ركذ اذك « امهلوق لثم رحلا ةلأسم يف ًالوأ فسوي يبأ

 فالخلاك اهيف فالخلاف ةتيم ترهظف ةيكذ ةاش ىلع اهجوزت ول كلذكو «« هحرش» يف يسحخرسلا

 . رجلا يف

 وه اذإف) : م « ةيكذلا هذه ىلع وأ (لخلا نم ندلا اذه ىلع اهجوزت اذإ) : م :«هقفلا عماوج» يفو

 وأ ةيكذ وأ الخ هيف بجي امهدنعو « ةفينح يبأ دنع امهيف لثملا رهم بجي ةتيم وأ « :ش (رمخ
 . هريغ ةميقلا ركذي ملو « اهتميق

 اهملعي ملاذإ هتميق فسوي يبأ دنعو « امهدنع لما رهم بجي ارح رهظ اذإ دبعلا يفو

 يورم وهاذإف يورهلا بوثلااذه ىلع : لاق نإو . اًقافتا لثملا رهم بجي املع نإو <« ارح هنوكب

 . فسوي يبأ لوق ركذي ملو « ةدرجم يوره بوث بجي ةفينح يبأ دنعف

 بجي تيز وه اذإف « لخلااذه ىلع وأ «ريعش يه اذإف ةطنحلا نم زيفقلااذه ىلع لاق ولو

 رهم هدنع بجي هنآ رهاظلاو : لاق « ريعشلا بجي دمحم نعو « ةفينح يبأ دنع هردقب ىمسملا

 . نمسلا نم كلذ لثم اهل بجي ءيش هيف سيلو « نمسلا نم قرفلا اذه ىلع : لاق ولو « لثمل ا

 . لثملا رهم بجي نمسلا نم قزلا اذه ىلع : لاق ولو
 ىمس ثيح عمطف ءيشلا هعمطأ : لاقي (اهعمطأ ) : م جوزلا نأ يأ :ش (هنأ فسوي يبأل ) : م

 نم لخلاف :ش (لاثمألا تاوذ نم ناك نإ «هلثم وأ هتميق هيلع بجتف هميلست نع زجعو الام ) : ماهل
 لبق ) : م كلهف هيلع اهجوزت نأب دقعلا يف: ش (ىمسملا دبعلا كله اذإ امك ) : م لاثمألا تاوذ

 . اًقافتا كلاهلا دبعلا ةميق بجي هنإف اهيلإ هميلست لبق يأ :ش (ميلستلا

 دبعلا : لوق يف :ش (ةيمستلاو ) : م اذه لوق وهو :ش (ةراشإلا تعمتجا :لوقي ةفينح وبأو ) : م

 ةراشإلا نأل ؛ ةكرشلل ةعطاق اهنوكل :ش (فيرعتلا وهو دوصقملا يف غلبأ اهنوكل ةراشإلا ربتعتف) : م
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 نم ناك اذإ ىمسملا نأ لصألا : لوقي -هللا همحر- دمحمو . رح وأ رمخ ىلع جوزت هنأكف

 «هعبتي فصولاو اتاذ هيلإ راشملا ىف دوجوم ىمسملا نأل ؛ هيلإ راشم اب دقعلا قلعتي هيلإ راشملا سنج

 ةيمستلاو « هل عباتب سيلو هيلإ راشملا لشم ىمسملا نأل ؛ ىمسملاب قلعتي هسنج فالخ نم ناك نإو
 ىرتشا نم نأ ىرت الأ « تاذلا فرع ةراشإلاو « ةيهالا فرعت اهنإ ثيح نم فيرعتلا يف غلبأ
 توقاي هنأ ىلع ىرتشا ولو . سنجلا فالتخال دقعلا دقعني ال حاجز وه اذإف توقاي هنأ ىلع اصف

 ‹ سنحلا داحتال ؛دقعلا دقعني رضخأ وه اذإف « رمحأ

 هريغ ةدارإو ءيش ىلإ ةراشإلا نأل ؛ زييمتلا لامك اهب لصحيو « ءيشلا ىلع ديلا عضو ةلزنمب

 « رمخ ىلع جوزت هنأکف) : م هل عضو ام ريغ ةدارإو « ظفللا لامعتسا باب نمف ةيمستلا امأو « ةعنتم

 اهجوزت وأ «لخلا نم ندلا اذه ىلع اهجوزت يف رمخ ىلعاهجوزت لجرلا نأكف يأ :ش (رح وأ
 . فالح الب لثملا رهم امهيف بجاولاف «دبعلا اذه ىأع هجوزت يف رح ىلع

 نأل ؛هيلإ راشملاب دقعلا قلعتي هيلإ راشملا سنج نم ناك اذإ ىمسملا نأ لصألا : لوقب دمحمو ) : م

 ؛ تاذلا عبتي يأ :ش (هعبتي فصولاو ) : م تاذلا ثيح نم يأ :ش (اتاذ هيلإ راشملا يف دوجوم ىمسم ا

 . تاذلا مادعنا مزلتسي ال همدعو « تاذلاب مئاق هنّال

 قلعتي ) : م هيلإ راشملا سنج يأ :ش (هسنج فالخ نم ) : م ىمسملا يأ :ش (ناك نإو ) : م

 راشملل يأ :ش (هل عباتب سيلو ) : م فيرعتلا ثيح نم : شاهيلإ راشملا لثم ىمسملا نأل ىمسملاب

 .هيلإ

 يه ثيح نم ةقيقحلا يهو :ش (ةيهالا فرعت اهنإ ثيح نم فيرعتلا يف غلبأ ةيمستلاو ) : م
 نم نأ ىرت الأ ): م كلذ حضوأ مث « ةقيقحلا ىلع « ةلالد ريغ نم :ش (تاذلا فرعت ةراشإلاو):م
 ىمسملاب دقعلا قتلعتيف :ش (سنجلا فالتخال دقعلا دقعنب ال جاجز وه اذإف ٠ توقاي هنآ ىلع اصف ىرتشا

 . لطاب مودعملا عيبو ٠ مودعم وهو

 راشملا نأل :ش (سنجلا داحتال دقعلا دقعني رضخأ وه اذإف « رمحأ توقاي هنأ ىلع ىرتشا ولو ) : م

 عم رحلا :دمحم لاق « اذه انفرعاذإ حصيف دوجوم وهو « دقعلا قلعت يف ىمسم ا سنج نم هبلإ
 دعبف « ةيلاملا يف نافلتخم امهنأ الإ ‹ عفانملاو ىنعملاو ةروصلا يف امهكارتشال ؛ دحاو سنج دبعلا

 قلعتي ىمسملا سنج نم هيلإ راشملا ناكو « سنحلا دحتيف قافتالاو داحتالا بلغيو . فالتحخالا
 . لثملا رهم ىلإ راصيف ةيمستلا دسفتف ءالام هنوك مدعل ارهم حلصي ال هنآو «هبلإ راشملا دقعلا

 مسالا يف نافلتخيو ةروصلا يف نافلتخب ال امهنأل ؛ نافلتخم ناسنجف لخلا عم رمح ا امأ

 وهو « ىمسملاب دقعلا قلعت ىف نيفلتخم نيسنج اناكف « فالتخالا بلغيو داحتالا لقيف يناعملاو

 ةيرحلاو ةيقرلاو ةيلخلاو ةيرمخلا نإ : لوقي ةفينح وبأو « لخلا نم ندلا وهو « يناعملاو مسالا يف

 رغصلاو ةخوخيشلاو باشلاو يبصلاك سنجلا هب فلتخي الف «ةدحاولا تاذلا ىلع بقاعت تافص
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 نإو ىمسملا بوجوو « ىمسم هنأل ؛ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مهارد ةرشع ىواس اذإ. يقابلا

 . لثملا رهم بوجو عنمي لق

 دبعلا ) : م - رح وهاذإف دبعلا اذه ىلع اهجوزت اذإو - : هلوق هب دارأ :ش (انتلأسم يفو ) : م

 هيلإ راشأ « ةبراقتمامهعفانمو « ارح ادبع ريصي ريغصلا رحلا نإ : ليقو :ش (دحاو سنج رحلا عم

 يف (لخلا عم رمخلاو ) : م همدعو عيبلا زاوج يف كلذ رهظي :ش (عفانملا يف توافتلا ةلقل ) : م :هلوقب

 . رمخ وه اذإف « لخلا نم ندلا اذه ىلع اهجوزت اذإ ام يهو « ةروكذملا ةلأسملا

 هل حلصيامو « رخآلا دسم دسي ال امهدحأ اذإف :ش (دصاقملا يف توافتلا شحفل ناسنج ) : م

 يف لاق ءاذه فالخبو ٬ارمحخ بلقنيال هماكحتسا دعب لخلاو  رمحلا هل حلصيال لحل ا

 ‹« ريصعلا وهو دحاو لصألا نإف « دحاو سنج لخلا عم رمخلا: لوقي ةفينح وبأ : «طوسبملا»

 . يمدآلا يف ربكلاو رغصلاك سنجلا لدبت بجوت الف ٠ نيعلا ىلع ضرعت فاصوأ ةدحاو ةئيهلاو

 ًالخ تراصف ةرمخلا هذه قوذي ال فلح اذإ وهو « «عماجلا» ةلأسم هيلع دري : تلق نإف

 يف يمدآلاب هقاحلإو ءوغل رضاحلا يف فصولا ذإ « ثنحل سنجل ا لدبتي مل ولف ٠ ثنحي ال هقاذف

 . دعب ربكلاورغصلا

 اناك نإو «هيلع نايإلا ىنبمو « فرعلا ىف ناسنج رمخلاو لخلا نأب باجي نأ نكي : تلق

 . ةقيقحلا ىف ادحاو اًسنج

 لبق رمختف ريصعلااذه ىلعاهجوزت ولو . ةفينح ىبأ دنع رحلاو دبعلا : «طيحملا ىفو

 هذه ‹ نيدبعلا نيذه ىلع اهجوزت نإف « امهلوق رکذي ملو « هلثم اهل فسوي يبآ نع «هضبق

 ءافلاب اهركذ كلذكف كانه ركذ اميف فالخلاك اهيف فالخلاو « روكذملا لصألا ىلع ةينبم ةلأسملا

 : لاقف

 سيلف رح امهدحأ اذإف « نيدبعلا نيذه ىلع ) : م ةآرما لجر جوزت نإف يأ :ش (اهجوزت نإف ) : م

 (هنأل ؛ةفينح يبأ دنع مهارد ةرشع ىواس اذإ ) : م يقابلا دبعلا الإ اهل سيل يآ :ش (يقابلا الإ اهل

 . يقابلا نأل يآ: ش

 تناكف «دقعلا نع هجرخت رحلا ىلإ ةراشإلاو « ةراشإللا ربتعي ةفينح ابأ نأ هذه نايب . ناعمتجي

 ؛ لځملارهم الإ بجي الو « كلذ الإ اهل سيلو دبع ىلع اهجوزت هنأكف « اوغل يقابلا دبعلا ةيمست
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 ةمالس اهعمطأ هنآأل ؛ًادبع ناك ول رحلا ةميقو« دبعلا اهل : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 يبآ نع ةياور وهو -هللا همحر-دمحم لاقو . هتميق بجتف امهدحأ ميلست نع زجعو «نيدبعلا

 ؛ دبعلا ةميق نم رثكأ اهلثم رهم ناك نإ اهلثم رهم مات و « يقابلا دبعلا اهل -هللا همحر- ةفينح

 رهم مامتو دبعلا بجي ادبع امهدحأ ناك اذإف « هدنع لخملا رهم مامت بجي نيرح اناك ول امهنأل

 اهل رهم الف لوخدلا لبق دسافلا حاكنلا يف نرجوزلا نيب يضاقلا قرف اذإو .لثملا

 رهم لمكي الو كلذ الإ اهل سيل لثملا رهم يواسي ناك ول يقابلا دبعلا مث « ناعمتجي ال امهنأل
 . يقابلا دبعلا عم لثملا

 اهجرخأ نإ : لاق نأ ىلإ اهب ماقأ نإ فلأ ىلع اهجوزت ول : اذه لبق فنصملا لاق : تلق نإف

 . لثملا رهم بجوي ال ىمسملا نأ ىلع لدي اذهف لثملا رهم اهلف
 اهل لمكف اهاضر تاوف بجوي هتاوفب حاكنلا دقعب ققحتملا طرشلا كلذ نأب بيجأ : تلق

 . مهفاف « الصأ قحتسي ملف ىمسملا امأف « لثم ا رهم

 اهعمطأ هنأل ؛ ادبع ناك ول رحلا ةميقو ) : م يقابلا دبعلا يأ :ش (دبعلا اهل : فسوي وبأ لاقو ) : م

 ‹ لوق يف يعفاشلاو «دمحآ لاق هبو :ش (هتميق بجتف ءامهدحأ ميلست نع زجعو نيدبعلا ةمالس

 يف حصيو « بوصخملاو رحلا يف لطبي رهظألا يف يعفاشلا دنعو « ابوصغم امهدحأ رهظ ولاذكو

 . لئلا رهمف خسف نإف « ريختيو كولملا

 دبعلا اهل ) : م ةفينح يبأ نع ةعامج نبا هاور :ش (ةفينح يبأ نع ةياور وهو : دمحم لاقو ) : م

 اناك ول ) : م نيدبعلا نأل يأ :ش (امهنأل ؛ دبعلا ةميق نم رثكأ اهلثم رهم ناك نإ اهلثم رهم ماتو « يقابلا
 دنع :هلوقب ديق اغإو « -ىلاعت هللا همحر- دمحم دنع يأ :ش (هدنع لثملا رهم مامت بجي نيرح

 «ادبع ناك وأ هتميق بجي مل رخآ قادصلا دنع رهظ ولو « فسوي يبأ لوق نع ازارتحا دمحم

 . ارح رهظ اذإ نيدبعلا دحأ يف اذكو « اًضيأ امهتميق بجي نيرح نادبعلا رهظ اذإ اذكف

 نيذللا نيدبعلا دحا ناك اذإ يأ :ش (لخملا رهم مامتو « دبعلا بجي ادبع امهدحأ ناك اذإف ) : م

 ةميق نم رثكأ ناك نإ لثملا رهم ماتو « دبعلا بجي ارح رخآلاو ادبع امهدحأ رهظ اهيلع اهجوزت
 . دبعلا

 حاكنو ‹ دوهش ريغب حاكنلا لثم :ش (دسافلا حاكنلا يف نيجوزلا نيب يضاقلا قرف اذإو ) : م

 ىلع ةمألا حاكنو « ةعبارلا ةدع يف ةسماخلا حاكنو « نئابلا قالطلا يف تخألا ةدع يف تحألا

 دعب نأل ؛ ةولخلا دعب اذكو « ةعبرألا ةمئألا عامجإب لوخدلا لبق ديق :ش (لوخدلا لبق ) : م ةرحلا

 نعو « ةبطاق ملعلا لهأ دنع : ش (اهل رهم الف ) : م بيرق نع يتأي ام ىلع لثملا رهم اهل لوخدلا
 ماقم ماقيالف « مارح ءطولا نم نيكمتلا نأل ؛ هل لصألاو ٠ حيحصلاك بجي : بدنج نبا
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 ؛ ةولخلا دعب اذكو . عضبلا عفانم ءافيتساب بجي امنإو « هداسفل دقعلا درجمب بجي ال هيف رهملا نأل

 اهلثم رهم اهلف اهب لخد نإف « ءطولا ماقم ماقت الف «نكمتلا اهب تبثي ال هيف ةولخلا نأل

 يف هركذ « رهملا لامك كلذب بجوأو « ءطولا ماقم ةولخ ريغ نم ةلبقلاو سمللا ماقأو ٠ ءطولا
 . «ىنغملا»

 ةروصل اًرازعإ روظحملا باكترا مزلي الئل يضاقلا ىلع قيرفتلا بجي انإو : يزارتألا لاقو
 لبق هل مكح ال دسافلا حاكنلا نأل ؛ ةدعالو «رهم الف لوخدلا لبق امهنيب قرف نإف « دقعلا
 انإ حيحصلا حاكنلا يف ةحرحصلا ةولخلا نأل ؛ ةحيحصلا ةولخلا دعب قرف اذإاذكو « لوخدلا

 فصن بجي نأ يغبني : لاقي الو « عفرلا بجاو ادساف دقعلا نوكل ءطولا نكي ال انهو

 « متضرف ام فصنف ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو * : ىلاعت هلوقل رهملا

 فرصني قلطملا نأل ؛ هجو لك نم حاكنلا دعب قلطملا يف كلذ لوبق نأل ؛ (۲۳۷ ةيآلا : ةرقبلا )

 . ىهتنا «هجو لك نم حاكنلا دجوي ملو ءلماكلا ىلإ

 دقو ؟هيلع بوجولا نيأ نمف «ىضاقلا ىلع قيرفتلا بجي اغنإو : يزارتألا لاق : تلق

 ريغب حاكنلا اذه خسف امهنم دحاو لكل لب «يضاقلا قيرفت ىلع امهنيب قيرفتلا فقوتي ال :اولاق

 لكل نإف « دقحلا درجمب بجي ال دسافلا عيبلاك ٠ هنم رضحمب هدعبو لوخدلا لبق هبحاص نم رهم

 . «ةريخذلا» يفاذك « رخآلا نم رضحمب ال هدعبو ضبقلا لبق هخسف دحاو

 . هيلإ نيجوزلا عفارت دنع يضاقلا ىلع بوجولا نوكي نأ نكي : تلق

 بجي امنإو :ش (هداسفل دقعلا درجمب بجي ال ) : م دسافلا حاكنلا يف يأ :ش (هيف رهملا نأل ) : م

 عفانم ءافيتسا ) : م ببسب رهملا يأ :ش (بجي اغنإو ) : م دقعلا داسفل يأ - هداسفل - : هلوق

 ةولخلا دعب قيرفتلا دجو اذإ دسافلا حاكنلا يف رهملا بجي اذكو يآ :ش (ةولخلا دعب اذكو . عضبلا

 نم :ش (نكمتلا اهب تبثي ال ) : م دسافلا حاكنلا يف ىأ :ش (هيف ةولخلا نأل ) : م اًضيأ ةحيحصلا

 ةولخلا : خياشملا لوق اذهو ‹ ضئاحلا ةولخك راصف :ش (ءطولا ماقم ماقتالف): م ءطولا

 . حيحصلا حاكنلا يف ةدسافلا ةولخلاک دساملا حاكنلا يف ةحيحصلا

 ءطولا نأل :ش (اهلثم رهم اهلف ) : م دساف حاكنب اهجوزت يتلا ةآرملاب يأ :ش (اهب لخد نإف ) : م
 ‹ هيف حاكنلا ةهبشب يناثلا رذعتو « رجازلا دحلا وأ « زئاجلا نامضلا ببسب موصعملا لحملا يف

 اب رهملا اهلف اهب لخد نإف « لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اأ » : يب هلوقل لوألا نيعتف

A۸۰ 



 ىفوتسملا نأ انلو . دسافلا عيبلاب هربتعي وه « -هللا همحر- رفزل ًافالخ اندنع ىمسملا ىلع دازي ال

 ‹ ةيمستلا ةحص مدعل ؛ةدايزلا بجت مل لخملا رهم ىلع تداز اذإف ‹ ةيمستلاب موقتي امنإو « لامب سيل

 . ةيمستلا مادعنال ىمسملا ىلع ةدايزلا بجت مل تصقن نإو

De 
 . '" « اهجرف نم لحتسا

 ال ): مةولخلاو دقعلاب ال « لوخدلاب لطابلا حاكنلا يف قحتسم رهملا نأ مالسلا هيلع نيب

 . (اندنع ) : م دقعلا دنع يمس يذلا ىلع يأ :ش (ىمسملا ىلع ) : م اهلثم رهم يأ (دازي

 بجت ثيح هيلع هسيقي :ش (دسافلا عيبلاب هربتعي وه « - یلاعت هللا همحر- رفزل اًقالخ) : م

 . لثملا رهم كلذكف ‹«نمثلا ىلع تداز نإو « تغلب ام ةغلاب دسافلا عيبلا يف ةميقلا

 يف موقتب سيل هنأل ؛لاب سيل وهو «عضبلا وه ىفوتسملا :ش (لامب سيل ىفوتسملا نأ انلو) : م

 ةيمستلا ردقب لثملا رهم يهو « ةميقلا ريدقت بجيف «دقعلا دنع :ش (ةيمستلاب موقتي امو ) : م هسفن

 .(ةيمستلا ةحص مدعل ؛ ةدايزلا بجت مل لما رهم ىلع ) : م ةيمستلا يأ :ش (تداز اذإف ) :م

 اهيف بجي لثملا رهم نإف ؛ ةضوغملا ةلأسم - ةيمستلاب موقتي اغإو - : هلوق ىلع دري : ليق نإف
 . عضبلا عفانم موقتو

 نع صقنلا عني دقعلا اذهف « دقعلا يف ةيمستلاب لثملا رهم ىلع ادئاز موقت اهنأ دارملا : انلق

 يف دجو هنأل ؛ امكح مودعم دسافلا حاكنلا يف ةيمستلا نأل ؛ ةدايزلا قح يف يأ ٠ ةضوفملا ةلأسم

 رهم وهو ‹ يلصألا بجوملا ىلع ةدايزلا ريغتت مل امكح امودعم ناك اذإف « دسافلا حاكنلا نمض

 ‹ ةميقلا بجت لب ءدئازلا بجي الف «ةميقلا ىلع ادئاز نمثلا ناك اذإ دسافلا عيبلا يف امك « لثملا

 ةأرملا نماضرلا دوجول دئازلا بجي الو «ىمسملا بجو لغم ا رهم نم لقأ ةيمستلا تناك اذإ امأو

 . كلذب

 مادعنال ىمسملا ىلع ةدايزلا بجت مل ) : م لثملا رهم رادقم نع ةيمستلا يأ :ش (تصقن نإو ) : م

 . ىمسملا ىلع ةدايزلا ةيمست يأ :ش (ةيمستلا

 رهم ىلع تداز اذإ ةيمستلا تطقسأ ؛ كنأل ضاقتنالااذه ىلع : تلق نإف : لمكآلا لاق

 تناك نإو « مودعملا لومش بجي ةدساف تناك نإو يهو ءهنع تصقن اذإ اهتربتعا [مث ] للا

 . بوجولا لومش بجي ةحيحص

 نأل ؛ موقتم لام ىمسملا نإ ثيح نم ةحيحص « هجو نود هجو نم ةحيحص يه : تلق

 «تداز اذإ اهداسف انربتعاف « دحاو دقع ىف تدجو اهنإ ثيح نم ةدساف هيف ةلأسملا ضرف

 . اهيلإ اهاضر مامضنال تصقن اذإ اهتحصو
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 ةقيقحلاب ةهبشلل ًاقاحلإ ةدعلا اهيلعو .هتميقب هلدب ردقتيف  هسفن يف موقتم لام هنأل ؛ عيبلا فالخب

 رخآ نم ال « قيرفتلا تقو نم اهؤادتبا ربتعيو . بسنلا هابتشا نع ًازرحتو « طايتحالا عضوم يف

 اهدلو بسن تبثيو « قيرفتلاب اهعفرو « حاكنلا ةهبش رابتعاب بجت اهنأل ؛ حيحصلا وه ٠ تآطولا

 بسلنلا ةدم ربتعتو . هجو نم تباثلا ىلع بترتيف ‹ دلولل ءايحإ هتابنإ ىف طاتحي بسنلا نأل « هنم

 هيلإ عادب سيل دسافلا حاكنلا نأل ؛ ىوتفلا هيلعو .-هللا همحر- دمحم دنع لوخدلا تقو نم

 . هرابتعاب ةماقإلاو

 : م حيحص ريغ عيبلا ىلع هسايق نأ هنايب « رفز سايق نع باوج اذه :ش (عيبلا فالخب ) : م

 ردقب يأ (هتميقب هلدب ردقتيف هسفن يف موقتم لام) : م دسافلا عيبلا نع ضوعلا نأل يأ :ش (هنأل )

 اًقاحلإ ةدعلا) : مدسافلا حاكنلا يف اهب لخد يتلا «ةروكذملا ةأرملا يأ :ش (اهيلعو ) : م

 نأل :ش (طايتحالا عضوم يف ) : م حاكنلا ةقيقح يأ :ش (ةقيقحلاب) : م حاكنلا ةهبشل يأ ء(ةهبشلل

 :ش (بسنلا هابتشا نع اًزرحتو ) : م اًظفح ةدعلا بجتف ءدلولل ءايحإ هتابثإ يف طاتحي رمأ بسنلا

 . هيف هتابثإ ىف طاتحي بسنلاو ٠ هطالتخا دنع

 قيرفت تقو نم ىأ :ش (قيرفتلا تقو نم ) : م ةدعلا ءادتبا يأ :ش (اهؤادتبا ربتعيو ) : م

 : هلوق : لمكألا لاق اذهلو « رفز لوق وهو ٠ تآطولا رخآ نم ربتعي هنأ رافصلا مساقلا يبأ نع

 تاآطولا رخآ يف تضاح ول ىتح :يزارتألا هلاق اذكو « رفز لوق نع اًزارتحا . حيحصلا وهو

 . اطوسبملا» ىف هركذ « اهتدع تضقنا دقف قيرفتلا لبق ضيح ثالث

 هنکر دوجو ثيح نم ينعي :ش (حاكنلا ةهبش رابتعاب بجت ) : م ةدعلا نل ى :ش (اهنأل ) : م

 هتم اهدلو بسن تبثيو « قيرفتلاب ) : م حاكنلا ةهبش عفر يأ :ش (اهعفرو ) : م لوبقلاو باجيإلا نم

 سيل هنأل ؛ تيملاك فورعم بأ هل سيل يذلا دلولا نأل :ش (دلولل ءايحإ هتابثإ ىف طاتحي بسنلا نأل

 :ش (هجو نم تباثلا ىلع ) : م بسنلا توبث يآ (بترتيف ) : م هنیشیو همظعي نم الو .ةهجو نم هل

 ينعي :ش (ىوتفلا هيلعو « -هللا همحر- دمحم دنع لوخدلا تقو نم بسنل لا ةدم ربتعتو ): م

 ‹ دقعلا تقو نم ربتعي الو« اهيلع لجرلا لخد تقو نم رهشأ ةتس وهو «بسنلا ةدم ربتعي

 :ش (هيلإ عادب سيل دسافلا حاكنلا نأل ) : م :هلوقب هيلإ راش ديعب وهو « حاكنلا تقو نم امهدنعو

 هيلعو):م ليبقت وأ سم هيف نوكي ىتح « دساف دقعب ةرهاصملا ةمرح تبت ال اذهلو ٠ ءطولا ىلإ يأ

 دقعلا ةماقإ نأ ينعي :ش (هرابتعاب ةماقإلاو) : م : ثيللا وبأ لاق «دمحم لوق ىلع يأ :ش (ىوتفلا
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 : -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوقل .اهمامعأ تانبو « اهتامعو ءاهتاوخآب ريتعي اهلثم رهمو : لاق

 . بألا براقأ نهو ططش الو « هيف سکو ال ءاهئاسن رهم لثم اھل

 ىلإ عادب سيل دسافلا حاكنلاو ءطولا ىلإ عاد دقعلا نأ رابتعاب حيحصلا حاكنلا يف ءطولا ماقم

 . دقعلا ثيح نم ةدملا ربتعت الو « ءطولا ماقم دقعلا ماقي الف عفرلا بجاو اًمارح هنوكل ؛ ءطولا

 : م ةأرملا لثم رهم يأ :ش (اهلثم رهمو): م : - ىلاعت هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) : م

 اذكو ءاهيبأل وأ « اهمأو اهيبأل اهتاوخأب دارملا :ش (اهمامعأ تانبو « اهتامعو « اهتاوخأب ربتعي)

 . هيبأل وأ همأو هيبأل اهيبأ تاوخأ نم اهتامع

 ةهج نم اهتريشعب ربتعيو :(طوسبملا» يفو « ملعلا لهأ ةماعو« دمحأو « يعفاشلا لاقو

 ‹(طيحملا» يف هلثمو « اهمامعأ تانبو « اهتامعو « اهيبأل وأ« اهمأو اهيبأل اهتاوخأك « اهيبأ
 . اهلبق نم نهو ابأ ناک اذإ ام ىلع لومحم وهو نهتانبو اهتامعو : لاقو

 ‹ ططش الو« هيف سکو ال «اهئاسن رهم لثم اهل :- هنع یلاعت هللا يضر- دوعسم نبا لوق ) : م

 نع روصنم نب نايفس نع« مهننس » يف ةعبرألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (بألا براق نهو

 ضرفي ملو « ةأرما جوزت لجر نع دوعسم نبا لئس : لاق يذمرتلل ظفللاو ‹ ةمقلع نع« ميهاربإ
 الو سکو ال ءاهئاسن قادص لثم اھل :دوعسم نبا لاقف ‹ تام یتح اھب لخدی ملو اًقادص اھل

 هللا لوسر ىضق :لاقف يعجشألا نانس نب لقعم ماقف « ثاريملا اهلو « ةدعلا اهيلعو ٠ ططش

 : يذمرتلا لاقو . دوعسم نبا اهب حرفف « تيضق ام لثم انم ةأرما تنب قشاو تنب عورب يف ةت
 . ےس نسح ٹیدح

 يعفاشلا لاقف « هل هلقنو ثيدحلا اذه حيحصت يف ةمئألا فلتحخا : نيدلا نيز انخيش لاقو

 ةرم وهو :لاق « هلثم تبثي هجو نم هظفحأ ملو :“ ةفرعملا »و « ننسلا» يف يقهيبلا هنع هاور اميف

 هلعاف ىمسي ال « عجشأ ضعب نع ةرمو « نانس نب لقعم نع ةرمو « راسي نب لقعم نع : لاقي
 . ىهتنا « هتاور ةيمست يف بارطضالاب

 مرخألا نب هللا دبع وبأو « نابح نباو « يذمرتلا: ثيدحلا لهأ رثكأ هححص دق : تلق

 نم ةيمست يف فالتخالا اذه : يقهيبلا لاقو « يقويبلا خيش مكاحلا هللا دبع وبأو «يروباسينلا

 « ةحيحص تاياورلا هذه ديناسأ نإف ثيدحلا نهوي ال هاب يبنلا نع قشاو تنب عورب ةصق ىور
 «رخآ يمسي مهضعبو اذهب يمسي مهضعبف « كلذب اودهش عجشأ نم ةعامج نأ اهضعب يفو

 ىلاعت هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع ناك ام ةا يبنلا نع هاور نم ةقث الولو « ةقث مهلكو

 نايفس نع « [۱۸۹۱]ةجام نباو« ]۳٠٤١[ یئاسنلاو ۰ ]۲۱۱٤[ د واد وبأو ‹ ]۱۱١۱[ يذم رتلا هاور (۱)

 ديناسألا حصأ نماذهو . اًعوفرم دوعسم نبا نع ةمقلع نع« ميهاربإ نع« روصنم نع .٠ يروٿلا
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 اهمأب ربتعي الو ‹ هسنج ةميق يف رظنلاب فرعت امنإ ءيشلا ةميقو « هيبأ موق سنج نم ناسنإلا نألو
 اهتليبق نم انوكي مل اذإ اهتلاخو

 لاقف ثيدحلا حص دق : تلقو . هباحصأ سوءر ىلع تمقل يعفاشلا ترضح ول : لاق هنأ ظفاحلا

 . هب

 تنب عورب ثيدحب لاقو «لوقلا اذه نع دعب عجر هنأ يعفاشلا نع يور : يذمرتلا لاقو

 هبو « هيب يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب دنعاذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاقو «قشاو

 . قاحسإو « دمجأو ٠ يروثلا لوقي

 ‹ تباث نب ديزو « بلاط يبأ نب يلع مهنم < ةي يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب لاقو

 ملو « اهب لخدي ملو ةآرما لجرلا جوزت اذإ : - مهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نباو .سابع نباو
 . يعفاشلا لوق وهو « ةدعلا اهيلعو اهل قادص الو « ثاريملا اهل : لاق  اًقادص اهل ضرفي

 هل سيلو « يعجشألا نانس نبا فاقلا رسكو ةلمهملا نيعلا نوكسو ميملا حتفب لقعمو : تلق

 ءاول لماح فرشم :هل لاقي يذلا ةبقع نبا ناكو « حتفلا دهش « ثيدحلا اذه الإ بتكلا يف

 لاقي يذلا ةبقع نب ملسم هلتق : ليقف « ًربص ةرحلا موي اهب لتقق ةنيدملا مدقو ةفوكلا لزنو «هموق

 . «ريبكلا خيراتلا» يف اهانركذ ةصق هلو « لفون نب قحام هلتق : ليقو « ةبقع نب فرشم هل

 مث ةحوتفم واو مث « ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسك ثيدحلا لهآ دنع اهيف روهشملا عوربو

 سيل هنأل ؛ حتفلاب باوصلاو « ءابلا رسكب نولوقي ثيدحلا لهأ : يرهوجلا لاق . ةلمهم نيع

 : «مكحملا» بحاص لاق اذكهو « دوأ مسا دونعو ٠ فورعم تنب عورب الإ لعوف مالكلا يف

 . ةباحصلا يف نابح نبا اهركذو « ةيعجشأ يهو ةمجحملا نيشلاب قشاوو

 نوكسو «واولا حتفب سكولاو « ةدايز الو ناصقتن ال يأ - ططش الو سكو ال - : هلوق

 ءاهراركتو ةلمهملا ءاطلاو «ةمجعملا نيشلا حتفب ططشلاو « ناصقنلا وه ةلمهملا نيسلابو فاكلا

 . بألا براقأ اهؤاسنو يأ بألا براقأ نمو ةدايزلاو روجلا

 نوكت دق مألا نأ ىرت الآ « همأ موق سنج نم ال :ش (هیبأ موق سنج نم ناسنإلا نألو ) : م

 اغإ ءيشلا ةميقو) : م فاصوألا هذه فالتخاب فلتخم لخملا رهمو « اهيبأل اًعبت ةيشرق ةنبالاو ةمأ

 . هسنج ريغ ةميق يف رظنلاب فرعي « ءيشلا كلذ سنج يأ :ش (هسنج ةميق يف رظنلاب فرعت

 لثم كلذو « اهيبأ ةليبق نم اهب ديري :ش (اهتليبق نم انوكي مل نإ اهتلاخو ءاهمأب ربتعي الو ) : م

 مث اهجوز اهب لخديف ارهم اهل يمسي ال لجر نم اهج وزي اتنب هل دلتف « همع ةنبا لجر جوزتي نأ

 اهسنج نم اهمآأو «ةحيحصلا ةولخلا دعب اهقلطي وأ « هدعب وأ لوخدلا لبق اهنع توي وأ اهقلطي
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 موق نم اهنأل ؛ اهرهمب ربتعي ذئنيحف « همع تنب تناك نأب اهيبأ موق نم مألا تناك نإف « انيب امل

 ‹ نيدلاو لقعلاو « لاملاو « لامجلاو ‹ نسلا يف نانأرملا ىواستت نأ لثملا رهم يف ربتعيو « اهيبأ

 فلتخبي اذكو« فاصوألا هذه فالتخاب فلتخي لثملا رهم نأل  ةفعلاو ‹ رصمعلاو « دلبلاو

 «رصعلاو « رادلا فالتخاب

 اهتلاخ يهو اهمأ تخأ رهمب وأ « اهيبأ مع تنب يهو اهمأ لثم رهمب اهل مكحي هنإف اهلامجو

 :ش (انيب امل ) : م اهمأ لبق نم اهئاسنو اهتلاخو اهمأب ربتعي : ىليل يبأ نبا لاقو . اهيبأ مع تنب
 . هسنج ةميق ىف رظنلاب فرعت امنإ ءىشلا ةميقو :هلوق ىلإ ةراشإ

 (اهيبأ موق نم اهنأل ؛ اهرهمب ربتعي ذئنيحف « همع تنب تناك نأب اهيبآ موق نم مالا تناك نإف ) : م

 ءءامإلا نم سابعلا ينب ءافلخ نم ىلوت نم رثكأ ناك اذهلو « هيبأ سنج نم ناسنإإلا نأل :ش

 اهدلو ناك يطبن نم تدلو نإ ةيمشاهلاو « مشاه ينب نم اونوكي نأ نم كلذب اوجرخي ملو

 ت

 دلبلاو نيدلاو لقعلاو لاملاو لامجلاو نسلا يف ناتآرملا ىواستت نأ لثملا رهم يف ربتعيو ) : م

 ةرشع سمخ يف ةلئامملا ربتعت :(فتنلا» يفو . ءايشأ ةينامث يهو :ش (ةفعلاو رصعلاو

 « قلخلا لامكو ةفعلاو ىوقتلاو بدألاو ملعلاو نيدلاو لقعلاو لاملاو بسحلاو لامحجلا : ةلصح
 . دلو اهل نوكي نو « جوزلا لاصو لاحو <« ةراكبلاو « نسلا ةثادحو

 ربتعي امنإو « فرشلاو بسحلا تنب يف لامجلا ربتعي ال : ليق «ينانيغرملا»و «طيحملا» يفو
 : (طيحملا» يفو . فرشلا تنب فالخب « لامجلل نهيف ةبغرلاذإ «٠ سانلا طاسوأ ىف كلذ

 : «لمكألا ةنازخ» يفو . تايبنجألا يف اهلثم ربتعي اهلاح لثم وه نم اهتبارق يف دجوي مل نإف

 يبأ دنعو « اهيبأ ةليبق لثم ىرحأ ةليبق ىلإ رظني « اهتليبق يف اهلامو لامحجلا يف اهل لثم ال ةأرما
 . تاينجألا ربتعت ال ةفينح

 ةينامشلا فاصوألا ىلإ هب راشأ :ش (فاصوألا هذه فالتخاب فلتخي لثملا رهم نأل ) : ۴

 ‹ ءاهوشلاو ءانسحلاو زوجعلا عم ةباشلا اذكو « ةريقفلا حكنت ام رثكأب حكنت ةينغلا نإف « ةروكذملا

 وه نم نوكي نأو « دلبلا رادلاب دارأ :ش (رصعلاو رادلا فالتخاب فلتخي اذكو ): م يقاوبلااذكو

 نم مهيف دجوي مل نإف «ىرخأ ةدلب يف اهتريشع رهمب اهرهم ربتعي ال ىتح « اهدلب يف اهلاحب
 يفاذك « عسولا ردقب دوصقملل ًاليصحتو « ةمئألا عامجإب اهدلب نم بناجألاب ربتعا اهلثامي

 . (طوسبملا»

 . جيوزتلا موي تافصلا هذه يف اهلثم وه نمباهلاح ربتعي : ةريخذلا»و« طيحملا» يفو

 . نامزلا يأ ‹ رصعلا فالتخاو يأ - رصعلاو - : هلوق
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 رهملا يلولا نمض اذإو . ةبويشلاو ةراكبلاب فلتخي هنأل ؛ ةراكبلا يف ًاضيأ يواستلا ربتعيو : اولاق
 اهتبلاطم يف رايخلاب ةأرملا مث .حصيف هلبقب ام ىلإ هفاضأ دقو « مازتلالا لهأ نم هنأل ؛هنامض حص

 امك هرمأب ناك نإ جوزلا ىلع ىد اذإ يلولا عجريو «تالافكلا رئاسب ًارابتعا اهيلو وأ « اهجوز
 عاب اذإ ام فالخب ةريغص ةجوزلا تناك نإو نامضلا اذه حصي كلذكو « ةلافكلا يف مسرلا وه

 دقاع عيبلا يفو « حاكنلا يف ربعمو ريفس ليكو لا نأل ‹ نمثلا نمضو ريغصلا لام بألا

 نأشلا نأل يأ : ش ( هنأل ؛اًضيأ ةراكبلا يف يواستلا ربتعيو ) : م : انباحصأ : ش ( اولاق ) : م

 ‹«تجوزت دق يتلا ءاسنلا نم بيثلا : “برغم لا» بحاص لاق : ش ( ةبويثلاو ةراكبلاب فلتخي) :م

 بيث لجر : يرهوجلا لاقو . مهمالك نم سيلف اهدصق يف ةبوبيثلا ةبايثلاو « تابيث عمجملاو
 . ءاوس هيف ىثنألاو ركذلاو « بيث ةأرماو

 رهملا اهل نمضو «هتنبا يلولا جوز اذإ ينعي : ش ( هنامض حص رهملا يلولا نمض اذإو ) : م

 « ةجوزلا وأ جوزلا بناج نم ناك ءاوسو « اريبك وأ اريغص جوزلا ناك ءاوس « هنامض حص

 هركذ « ظفللاب هنمضي مل نإو رهملاب بألا بلاطت نأ ةأرمللف اهوبأ اهجوز اذإ ةريغصلا يف نكل

 . ٠ ةمتتلا»و «يواحطلا حرش» يف

 هسفن ربصو «غلاب لقاع هنأل : ش ( مازتلالا لهأ نم ): م يلولا نأل يأ : ش ( هنأل ): م

 وأ «مازتلالا فاضأ يأ : ش ( هلبقيام ىلإ هفاضأ دقو ) : م ثيدحلاب مراغ ميغرلاو « اميغر

 ( حصيف ) : م نومضم نيد وهو «رهملا نأل كلذو « رهملا وهو نامضلا لبقي ءيش ىلإ نامضلا

 حص ولف « حصي مل يرتشملا نع نمثلا نمضو «ريغصلا هدلو لام بألا عاب اذإ ام فالخب :ش

 . بيرق نع ءيجي ام ىلع حصي الو « هسفنل انماض ناك نامضلا

 يف مكحلا نأل : ش ( تالافكلا رئاسب اًرابتعا اهيلو وأ  اهجوز اهتبلاطم يف رايخلاب ةأرملا مث ) : م
 يف فرع ام ىلع ليصألا بلاط ءاش نإو « ليفكلا بلاط ءاش نإ هل لوفكم لا نأ : اذكه ةلافكلا

 . هعضوم

 قلعتي : ش ( جوزلا ىلع):م .تنبلا ىلإ رهملا يلرلا : ش ( ىدأ ادإ يلولا عجريو ) : م

 وهامك ):م جوزلارمأب يأ : ش ( هرمأب ) : م نامضلا يأ : ش ( ناك نإ ) : م - عجري-هلوقب

 ناك نإ ليصألا ىلع عجري ليفكلا يأ : ش ( ةلافكلا يف ): م ةرمتسملا ةداعلا يآ : ش ( مسرلا

 وأ : ش ( ةريغص ةجوزلا تناك نإو ) : م رهملا نامض يأ : ش ( نامضلا اذه حصي كلذكو ) : م هرمأب

 ‹ هنامض حصي ال هنإف : ش ( نمثلا نمضو ريغصلا لام بألا عاب اذإ ام فالخب ) : م اركب ةريبك

 ربجي ال ةجوزلا ليكو اذهلو : ش ( حاكنلا يف ربعمو ريفغس ليكولا نأل ) : م ٠ هلوق وه فرعلاو

 دقاع عيبلا يف يلولا يأ : ش ( دقاع عيبلا يفو ):م رهملاب بلاطي ال جوزلا ليكوو اهميلست ىلع
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 امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع هؤاربإ حصيو هليلإ قوقحلاو هيلع ةدهعلا عجرت ىتح رشابمو

 بألل رهملا ضبق ةيالوو هسفنل انماضريصي نامضلا حص ولف « هغولب دعب هضبق كليو -هللا

 . هسفنل ًانماض ريصي الف اهغولب دعب ضبقلا كلم ال هنأ ىرت ال « دقاع هنأ رابتعاب ال ةوبألا مكحب

 دقعلا قوقحو : ش ( هيلإ قوقحلاو هيلع ةدهعلا عجرت ىتح ) : ۾ وقح يف ليصأ: سش ( رشاہمو)

 جوز اذإ امأ ‹ جوزلا نع رهملااهل نمضو َة ةريغصلا جوز هنأ ولامك اذه : « ةياغلا » يفو

 هيلإ ضرعتي ملو كلذ ةأرملا تلبق اذإ حصي رهملا هتجوزل هنع نمضو هتحص لاح يف ريغصلا هنبا

 . اًتاسحتسا بألا ىلع عجري مل كلذ دعب بألا ىدأ اذإو ٠ فنصللا

 ريغصلا لام يف عجري ىدأو بألا نذإب نمض ول بألا ريغ نأل « عجري : سايقلا يفو

 يف نوعمطي الو ةداع مهئانبأ نع روهملا نولمحتي ءابآلا نأ ناسحتسالا هجو . بألا كلذكف

 ذئنيحف «نامضلا لصأ يف عوجرلا طرش اذإ الإ صنلاب تباثلاك فرعلاب تباثلاو ٠ عوجرلا
 ال يحرولا نم عرشلا نأل ؛ عجري نامضلا مكحب ريغصلا نع رهملا ىدأ اذإ يصولا فالخب عجري

 تءاش نإ رايخلا ةأرمللف ءادألا لبق تام اذإ امأ « نامضلا دعب بألا ىدأ اذإ اذه ء ةداع دج وي

 ةحيحص تناك ةلافكلا نأل « بألا ةكرت نم كلذ تفوتسا تءاش نإو « جوزلا نم رهملا تذخآ

 ةثرولا رئاس ىلع عجري : «طوسبملا» يف ف لاق. ةكرتلا نم تفوتسااذإ مث « توملاب لطبت الف

 فالخ ركذي ملو عجري ال : رفز لاقو . هبيصن ضبق ناك نإ هيلعو « نبآالا بيصن يف كلذب
 فالح ركذ «ىواتفلا» يف يجلاولولاو « اًضيأ ديهشلا مكاحلل «يفاكلا» يفو . هيف فسوي يبأ

 نع لوقنم «ىوتفلا ةصالخ» ىف فسوي ىبأ فالخ تبثأ اذكو « رفز بهذم وه امك فسوي یبا

 ‹ لطاب وهف توملا ضرم يف بألا نع نامضلا ناك نإو ء كلذ ركذ فاصخل ا نأ «طيحللا»

 ميمج يف يبصلا ةلزنب نونجملاو « لطاب وهف ثراولا نع توملا ضرم يف نامض لك كلذكو

 . ًاضراع وأ اًباصأ نونحجلا ناك ءاوس « ريغصلاك هيلع يلو هنأل .كلذ

 كلام لاقو . نمض اذإ الإ هابأ رهملا مزلي ال مولعم رهمب ةأرما ريغصلا هلفط بألا جوز ولو

 قاسلا ذخأ ىلع قادصلا : انلق « ةلالد نمض هنأل بألا ىلع رهملا : - يدقلا يف - يعفاشلاو

 . راثآلاب

 ( دمحمو ةفينح يبأ دنع): م يرتشملا نم نمثلا بألا ءاربإ يأ : ش ( هؤاربإ حصيو ) : م

 كليو ) : م فالحل ا ركذي ملو ءاربإلا ةحص «هطوسبم» يف يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو :ش

 ةدهعلا عوجرل حاضيإ اذه « يبصلا غولب دعب نمثلا ضبق بألا كلي يأ : ش ( هغولب دعب هضبق

 عيبلا يف يرتشملا نع نمثلا بألا نامض يأ : ش ( نامضلا حص ولف ) : م عيبلا يف دقاعلا ىلع

 . هنایب رم دقو حصي الف : ش ( هسقنل اًنماض ریصي):م
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 يف اهقح نيعتيل « ‹ اهب رفاسي يأ ءاهجرخي نأ هعنمتو رهملا ذخأت ىتح اهسفن عنمت ن نأ ةأرمللو : لاق

 . عيبلاك راصو لدبملا يف جوزلا قح يف نيعت امك لدبلا

 : متلق فيك : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه : ش ( بألل رهملا ضبق ةيالوو ) : م
 ريدقت : يكاكلا لاقو <« ريغصلا رهم ضبق ةيالو هلو « هيلإ دقعلا قوقح عجري ال ريفس بألا نإ

 ريصي هنامض حص ولف «نمثلا ضبق كلي ليكو لاك قادصلا ضبق كلي بألا : لاقي نأ لاؤسلا

 بألل رهملا ضبق ةيالوو : هلوقب هنع باجأف بألا ىف اذكو « كانه زوجي ال اذو « هسفنل اتماض
 راضحإ طرتشي ال مث : ش ( دقاع هنأ رابتعاب ال ) : م ةوبألا ةيالوب يأ : ش ( ةوبألا مكحب ) :م
 . طرتشتف رخآلا فسوي يبأ لوق وهو رفز دنعو « انئاملع دنع اهرهم بألا ضبقي ىتح ةجوزلا
 .اًفالخ كحي ملو طرتشي ال : ينانيغرملا» يفو

 ( اهغولب دعب ) : م رهملا ضبق يأ : ش ( ضبقلا كلمي ال ) : م بألا يأ : ش ( هنأ ىرت الأ ) : م
 يف امك < اًضيأ غولبلا دعب ضبقي دقاع هنأ رابتعاب ناك ولف < ضبقلا نع هايإ اهتبه دنع يأ : ش
 ‹ةريبك تناك نإو « ركبلا رهمب بلاطي نأ بألل : « هاواتف » يف يجلاولولا لاقو عيبملا نمت
 اميف ةداعلا نأ ناسحتسالا هجوو . غولبلاب امهنع عطقني بألا ةيالو نأل بلاطي ال نأ سايقلاو

 ةيضار نوكت تنبلاو « تانبلا اهب نوزهجيو تانبلا قادص نوضبقي ءابآلا نأ سانلا نيب
 كلي ال قادصلا ضيق نع اهابأ بغر ولو « اهسفنب ةبلاطملا نع يحتست اهنأل ٠ بألا فرصت
 . اهنم ةلاكوب الإ اهرهم ةكردملا ةيراحلا ضبقي نأ ءايلوألا نم دحأل سيلو « ةبلاطملا بألا

 اذإ ىمسملا نأ ىتح « ريغال ىمسملا اهقادص ضبق كلي اغإ ةغلابلا ركبلا قح يف بألا مث
 سمش لاق .لادبتسالا كلي ال بألاو « لادبتسا هنأل زوجي ال دوسلا ضبق بألاو اًضيب ناك
 ضبق نم ىتح كلذ اوزوج مهنأ خلب ءاملع نع يورو ء انئاملع بهذم اذه : يسخرسلا ةمئألا
 ىف لاقو . سانلاب قفرأ اذه : لاق زوجي ًاعايض فصنلابو ٠ ىمسملا سنج نم نأ دبعلا ضعب
 عايضلا ضبق نإو زوجي ال سكعلا ىلع وأ ضيبلا ناكم دوسلا ضبق ول :«ىرغصلا ىواتفلا»

 ريصي الف ) : م . اعايض رهملا ضعب نوذخأي [. . . ]يف امك ةداعلا ترج عضوم يف الإ زوجي ال

 نأ ةأرمللو) : م :ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ : ش ( لاق) : م «هلبق ال حيضوت : ش ( هسفنل اًتماض

 ناك اذإ امأ ء ًالجاع رهملا ناك اذإ اذه : ش ( رهملا ذخأت ىتح ) : م جوزلا نم يأ : ش ( اهسفن عنمت
 اهلو يأ : ش ( هعنعو ): م. ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجي ام ىلع انباحصأ نيب فالتخا هيفف ًالجؤم

 نيعتيل ) : م ةرفاسملاب جارخإللا رسف : ش ( اهب رفاسي يأ ءاهجرخي نأ ) : م اهجوز عنمت نأ اضيأ
 وهو : ش ( لدبملا يف جوزلا تح يف نيعت امك) : م رهملا يف ةأرملا قح نيعتل ىأ : ش ( لدبلا يف اهقح

 سبحت ةأرملا كلذكف « نمثلا بلطل عيبملا سبحي عئابلا نأ ينعي : ش ( عيبلاك راصو ): م عضبلا

 . رهملا بلطل اهعضب
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 يأ ‹ هلك رهملا اهيفوي ىتح اهلهأ ةرايزو هلزنم نم جورخلاو رفسلا نم اهعنمي نأ جوزلل سيلو
 رهملا ناك ولو . ءافيإلا لبق ءافيتسالا قح هل سيلو قحتسملا ءافيتسال سبحلا قح نأل « لحعملا

 يبأ فالخ هيفو <« عيبلا يف امك ليجأتلاب اهقح اهطاقسإل اهسفن عنمت نأ اهل سيل ًالجؤم هلك
 : الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع باوحجلا كلذكف اهب لخد نإو .- هللا همحر- فسوي

 تناك وأ ةهركم تناك ول ىتح « اهاضرب لوخدلا ناك اذإ اميف فالخلاو اهسفن عنمت نأ اهل سيل

 ‹«اهاضرب اهب ةولخلا فالخلا اذه ىلعو « قافتالاب سبحلا ىف اهقح طقسي ال ةنونجم وأ ةيبص

 . ةقفنلا قاقحتسا اذه ىلع ىنتبيو

 ةرايزو ) : م جوزلا لزنم يأ : ش ( هلزنم نم جورخلاو رفسلا نم اهعنمي نأ جوزلل سيلو ) : م

 : ش ( لجعملا يأ «هلك رهملا اهيفوي ىتح ) اهله ةرايز نم اهعني نأ اًضيأ هل سيل يأ : ش ( اهلهأ

 يفوتسي نأ لجأل جوزلل سبحلا قح نأل : ش ( قحتسلا ءافيتسال سبحلا قح نأل ) : م رهملا نم

 يفوي نأ لبق يأ : ش ( ءافيإلا لبق ءافيتسالا قح هل سيلو ) : م اهعضبب عافتنالا وهو هقحتسم اهنم

 اهيفوي ىتح هنذإ ريغب رفاستو اهلهأ ةرايزو اهجئاوح يف جرخت : «(طيحملا» يفو رهملا وهو اهقح
 سيل ًالجؤم هلك رهملا ناك ولو ): م . هنم لجعملا ىلع رهملا لك يف ديكأتلا نأرهاظلاو « رهملا عيمج

 هبو « رهملا ليجأت ببسب اهبلط قح طاقسإل يأ : ش ( ليجأتلاب اهقح اهطاقسإل اهسفن عنمت نأ اهل
 نأ عئابلل « ًالجؤم ناك اذإ نمشلا نأ ينعي : ش ( عيبلا يف امك ) : م دمحأو كلامو يعفاشلا لاق

 .ًالجؤم رهملا ناك اذإ اهسفن ةأرملا سبحت ال كلذكف « عيبلا سبحي

 ىلإ ًالجؤم رهملا ناك اذإ اهسفن عنمت نأ اهل : لاق هنإف : ش ( فسوي يبأ فالخ هيفو ) : م

 .لدبلا كلم نع ىرعي ال عضبلا كلم نأل « ةليوط وأ ةريصق ةدملا تناك ءاوس « مولعم لجأ

 « اهسفن عنمت الف اهقح طاقسإب تيضر اهنأل اهسفن عنمت نأ اهل سيل : دمحمو ةفينح يبأ نعو
 نأ اهل ةأرملا نأ امك يأ : ش ( باوجلا كلذكف اهب لخد نإو ): م كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 دعب كلذكف « قافتالاب لوخدلا لبق اميف اهجرخي نأ نم يه هعنمتو رهملا ذخأت ىتح اهسفن عنمت

 .« حاضيإلا» يف اذك ارخآ ةفينح يبأ لوق اذهو : ش ( ةفينح يبأ دنع ) : م لوخدلا

 يأ : ش ( فالخلاو ) : م الوأ ةفينح يبأ لوق وهو : ش ( اهسفن عنمت نأ اهل سيل : الاقو ) : م

 وأ ةهركم تناك ول ىتح اهاضرب لوخدلا ناك اذإ اميف ) : م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا فالخلا

 .روكذملا : ش ( فالخلا اذه ىلع قافنالاب سبحلا يف اهقح طقسي ال ةنونجم وأ ةيبص تناك

 فالخلا : ش (اذه ىلع ىنتبیو ): م لوخدلا يف فالخلا لثم : ش ( اهاضرب اهب ةولخلاو ) : م

 نأل ‹ اهتقفن طقست ال لوخدلا دعب اهسفن تعنم اذإ ةفينح يبأ دنعف : ش ( ةقفنلا قاقحتسا):م

 . اهل ةقفن ال امهدنعو « قحب عنملا

 يف يتفي رافصلا مساقلا وبأ ناك : «ريغصلا عماجلا حرش» يف يودزبلا مالسإلا رخف لاقو
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 دكأتياذهلو «ةولخل اب وأ« ةدحاولا ةأطولاب هيلإ املسم راص دق هلك هيلع دوقعملا نأ امهل

 لباق ام هنم تعنم اهنآ هلو . عيبملا ملس اذإ عئابلاك سبحلا قح اهل قبي ملف رهملا عيمج امهب

 ديكأتلاو « هرظحل ةنابإ ضوعلا نع ىلخي الف « مرتحملا عضبلا يف فرصت ةأطو لك نأل «لدبلاب

 تققحت امولعم راصو ءرخآ دجو اذإ مث « مولعملل امحازم حلصي الف ءاهءارو ام ةلاهجل ةدحاولاب

 ىرخأ ىنج اذإ مث « اهب هلك عفدي ةيانج ىنج اذإ دبعلاك لكلاب ًالباقم رهملا راصو ءةمحازملا
 نهونكسأ# :ىلاعت هلوقل« ءاش ثيح ىلإ اهلقن اهرهم اهافوأ اذإو .اهعيمجب عفدب ىرخأو

 ثٹیح نم

 « ايتفلا يف نسحأ اذهو : لاق « ةفينح يبأ لوقب رفسلا يفو « دمحمو « فسوي يبأ لوقب عنمل

 يبأ بهذم وه امك « اهتقفن طقست ال تعنتما اذإف « رهملا بلطب اهسفن عنمت ال لوخدلا دعب ينعي

 هلك ) : م عضبلا وهو : ش ( هيلع دوقعملا نأ ) : م دمحمو «فسوي يبأل يأ : ش ( امهل ) : م

 لجألو يأ : ش ( اذهلو « ةولخلابو ةدحاولا ةأطولاب ) : م جوزلا ىلإ يأ : ش ( هيلإ اًملسم راص دق
 ةدحاولا ةأطولاب يأ : ش ( امهب دكأتي ) : م ةولخ ابو ءةدحاولا ةأطولاب اًملسم هيلع دوقعملا نوك

 ملس اذإ عئابلاك سبحلا قح اهل قبي ملف ) : م كلذك رمألا ناك اذإف : ش ( رهملا عيمج) : م ةولخلابو

 . نمثلا ضبق لبق هرايتخاب يأ : ش ( عيبلا
 نم يأ : ش ( هنم تعنم ) : مةأرملا نأ يأ : ش (اهنأ ) : م ةفينح يبألو يأ : ش ( هلو ) : م

 ( ىلخي الف« مرتحملا عضبلا يف فرصت ةأطو لك نأل ): م عضبلا وهو : ش ( لدبلا هلباق ام ) : م جوزلا

 هؤالخإ زوجي ال ينعي : ش ( ضوعلا نع ) : م مرتحملا عضبلا ىلع ءالخلا لوهجملا ةغيص ىلع : ش

 ديكأتلاو ) : م مرتحملا لحملا وه يذلا رظحب ةنابإلا لجأل يأ : ش ( هرظحل ةنابإ) : م ضوعلا نع

 ديكأتلا نأ هريدقت « رهملا ميمجاهب دكأتياذهلو : امهلوق نع باوج اذه : ش ( ةدحاولاب

 ءارو ام ةلاهج لجأل يأ : ش ( اهءارو ام ةلاهجل ) : م ةدحاولا ةأطولاب رهملا دكأت يأ .ةدحاولاب

 . مولعملا محازي ال لوهجملا نأل : ش ( مولعملل اًمحازم حلصي الف) : م ةدحاولا ةأطولا

 محازيف : ش ( ةمحازملا تققحت اًمولعم راصو ): م رخآ ءطو يآ : ش ( رخآ دجواذإ مث ) : م

 رهملا راصو ): م كلذكف رخآدجو اذإو « لوألابو «هلالباقم رهملا ريصي اًمولعم هنوكل لوألا
 ( اهب هلك عفدي ةيانج ىنج اذإ دبعلاك ) : م :هلوقب كلذ رهظيو «تآطولا لكب يأ : ش ( لكلاب ًالباقم

 يأ : ش ( ىرخأو ): م ىرخأ ةيانج يأ : ش ( ىرخأ ىنج اذإ مث ) : م ةيانحلا هذهب يأ : ش

 . تايانجلا عيمجل يأ : ش ( اهعيمجل عفدي) : م ىهانتي ال ام ىلإ ىرخأ ةيانجو

 ‹ لجحملا اهرهم هتأرما لجرلا ىفوأ اذإ يأ : ش ( ءاش ثيح ىلإ اهلقن اهرهم اهافوأ اذإو ) : م

 ثيح نم نهونكسأ #: لجو زع هلوقل) : م دالبلا نم ءاش ثيح ىلإ اهلقن ٠ يكاكلا هديقاذك
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 بيرغلا نأل ؛اهدلب ريغ دلب ىلإ اهجرخي ال : ليقو« (ةيآلا:قالطلا) 4 مكدجو نم متنكس

 ‹ رهملا يف افلتخا مث ةأرما جوزت نمو : لاق . ةبرغلا ققحتت ال ةبيرقلا رصملا ىرق يفو « ىذؤي

 . لثملا رهم ىلع داز اميف جوزلا لوق لوقلاو ء اهلثم رهم مامت ىلإ ةآرملا لوق لوقلاف

 . مهباحصأو «دمحأو كلامو «يعفاشلا لاق هبو : ش ١( ةيآلا : قالطلا ) (( مكدجو نم متنكس

 دمحم وه : يزارتألا لاقو « - ىلاعت هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا هلاق : ش ( ليقو ) : م

 ال) : م كلذب لئاق ةملس نب دمحمو « ثيللا يبأ نم الك نأل ؛ كلذ رضي ال : تلق . ةملس نبا

 اذإ جوزلا : «يشورتسألا لوصف» يف ركذو : ش ( ىذؤي بيرغلا نأل « اهدلب ريغ دلب ىلإ اهجرخي
 -ثيللا وبأ هراتخا اذكه « كلذ هل سيل اهرهم اهل ىفوأ دقو ىرخأ دلب ىلإ ةأرملا جرخي نأ دارأ

 . - ىلاعت هللا همحر

 ‹ هيقفلا لوقب ذخألا نم ىلوأ لجو زع هللا لوقب ذخألا يف : ينانيغرملا نيدلا ريهظ لاقو

 جوزلل نأ ىلع ىوتفلاو :«سينجتلا» يف ركذو € متنكس ثيح نم نهونكسأ :  ىلاعت هللا لاق

 بيرغلا نألو . ١( ةيآلا :قالطلا) ةيآلا 4 نهونكسأ # :ىلاعت هلوقل ؛ لجعملا اهافوأ اذإ اهب رفاسي نأ

 . ( ىذۇي

 . لبقي الف « 4 متنكس ثيح نم نهونكسأ # : هلوقب ضراعم ليلعتلا اذه : ليق نإف : ش

 ليلدب «رارضإلا كرتب صنلاب ديقم « متنكس ثيح نم نهونكسأ # : ىلاعت هلوق : انلق
 رخآ دلب ىلإ لقنلا يفو « ١( ةيآلا : قالطلا ) 4 نهوراضت الو # : ىلاعت هلوق وهو « ةيآلا قايس

 نماهجرخيال نأ انخياشمل راتخملا :(طيحملا» يفو . اهاضرب جارخإلا زاج اذهلو « ةراضم
 اهلقن نم نكمتي هنأب ىتفأو «راحبلا ىقتلم» بحاص لاقو . ةياورلا رهاظ لقنلا زاوجو « اهدلب

 . لجؤملا نمو « لجعملا اهافوأ اذإ

 برقل : ش ( ةبرغلا ققحتت ال ): م رفسلا ةدم نودام يآ : ش ( ةبيرقلا رصملا ىرق يفو ) : م

 ىلإ ةنيدملا نم اهجرخي نمع رافصلا مساقلا وبأ لئسو . اهقوف امو رفسلا ةدم فالخب «ةفاسملا

 دلب ىلإ دلب نم اهجارخإو « رفسب سيلو ةتوتيب كلذ :لاقف « ةنيدملا ىلإ ةيرقلا نمو« ةيرقلا

 . ةتوتيبب سيلو رفس

 ( رهملا يف افلتخا مث « ةأرما جوزت نمو ): م : «ريغصلا عماحلا» يف دمحم يأ : ش ( لاق) : م

 : ةأرملا تلاقو « فلأب كتجوزت : لجرلا لاق نأب ءهتيمست رهملا يف افلتخا ناجوزلا يآ : ش

 : ش ( لثملا رهم ىلع داز اميف جوزلا لوق لوقلاو ءاهلثم رهم مامت ىلإ ةأرملا لوق لوقلاف) : م نيفلأب

 وأ لؤوخدلا لبق فالتخالا ناك ءاوس « حاكنلا خسفي الو « عيبلا يف امك < افلاحتي يعفاشلا دنعو

 ‹« جوزلا لوق لوقلاف لوخدلا دعب فالتخالا ناك نإ : كلام لاقو . لثملا رهم بجيو <« هدعب

 نأ هلصأ ىلع ءانب حاكنلا خسفيو «نافلاحتي لوخدلا لبق ناك نإو « امهتوم دعب ناك ولاذكو
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 امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ رهملا فصن يف هلوق لوقلاف اهب لوخدلا لبق اهقلط نإو
 «هدعبو قالطلا لبق هلوق لوقلا : فسوي وبأ لاقو . -هللا

 . انه تركذ هوجو ىلع ةلأسملا هذهو « حاكنلا داسف بجوي قادصلا داسف

 لبق«لوخدلا دعب اذه ناكو « نافلأ :ةأرملا تلاقو « فلآ : جوزلا لاق اذإاماهنم

 عم« جوزلا لوق لوقلاف « لقأ وأ املأ لئملا رهم ناك ول ىتح « لثملا رهم مكحب هدعب وأ ٠ قالطلا

 مهارد ةيمستلا ليبس ىلع نيفلألا اهاطعأ لكن نإو « نيفلآ ىلع اهجوزت ام هللاب ةدايزلا هراكنإ

 ةنيبلا اماقأ نإف « هتنيب تلبق ةنيبلا ماقأ امهيأو « لضفلا تبثي ال فلح نإو « اهيف جوزلل رايخ ال

 رادقم ىلع ةنيبلا اماقأ يرتشملاو عئابلاك ءاتابثإ رثكأ تناك اهنأل « ىلوأ ةأرملا ةنيب تناك اعيمج

 رثكأ وأ نيفلأ ناك اذإف . لقأ وأ املأ لخملا رهم ناك اذإ اذه ء انلق امل ىلوأ عئابلا ةنيب نوكت نمشلا

 تلكن نإف « جوزلا هيعدي يذلا طحلل ركنت اهنأل ؛ فلأب تيضر ام نيميلا عم اهلوق لوقلاف
 رابتعاباهنم فلأ « نافلألا اهل تبث فلح نإو « ةيمستلا رابتعاب فلألا اهل بجي
 مهارد اهاطعأ ءاش نإ فلألا هذه يف رايخ حوزللو « لئلا رهم ميكحت رابتعاب رخآ فلو ء ةيمستلا

 هاوعد ىلع ةنيبلا ماقأ امهيأف « مهرد فلأ يواسي ام ريناندلا نم اهاطعأ ءاش نإو « اهامس امك

 وهو ىلوأ جوزلا ةنيبفاعيمج اماقأ اذإ و« ارهاظ عدمامهنم دحاو لك نأل ؛ هتنيب تلبق

 . حيحصلا

 ضرعتي ملو «ةعرقملاب فلاحتلا أدبيو « فلاحتلا بجي ةئامسمخو املأ اهلثم رهم ناك اذإف

 افلح نإو «فلألا تبث ةأرملا تلكن نإو .[٠ . .] نافلألا تبث جوزلا لكن نإف ٠ فنصلملا هل

 جوزللو « لما رهم ميكحت رابتعاب ةئامسمخلاو « ةيمستلا رابتعاب فلألا ةئامسمخو فل اعيمج
 بجوو « ضراعتلل ناتنيبلا ترتاهت اعيمج اماقأ نإو « هتنيب تلبق ةنيبلا ماقأ امهيأو « اهيف رايخ

 . اهيف جوزلا ريخيو لثملا رهم

 اذه : ش ( رهملا فصن يف هلوق لوقلاف ) : م جوزلا اهلف : ش ( اهب لوخدلا لبق اهقلط نإو ) : م

 لبق نيفلأب لب ال فلأب كتجوزت جوزلا لاق :هتروص « ةلأسملا اذهب ةقلعتملا هوجولا نمرخآ هجو
 عماجملا» ةياور ىلع هذه « اهلثم ةعتم مكحي الو ءرهملا فصن يف جوزلا لوق لوقلاف اهب لوخدلا

 . (طوسبملااو «ريخصلا

 نإ هنييب عم هل لوقلاف امهدحأل تدهش نإف « اهلثم ةعتم مكحي : ريبكلا عماجلا» يف لاقو

 ( - ىلاعت هللا امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ دنعاذهو ) : م امهنم دحاو لك فلح نينثالا نيب تناك

 دمحأ لاق هبو « دمحمو ةفينح يبأ دنع انه ىلإ ةأرما جوزت نم : هلرق نم روكذملااذه يأ : ش

 .روصلا عيمج يف جوزلا لوق لوقلا فسوي يبأ دنع نأل ؛ ركذلاب امهصخ نإو « ةياور يف

 «هنيمي عم جوزلا لوق لوقلا نأل : ش ( هدعبو قالطلا لبق هلوق لوقلا : فسوي وبأ لاقو ) : م
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 :-هللا همحر-فسوي يبأل . حيحصلا وه اهل ًارهم فراعتي ال ام هانعمو « ليلق ءيشب يتأي نأ الإ

 هبذكي ءيشب يتأي نأ الإ « هنيمي عم ركنملا لوق لوقلاو « ركني جوزلاو « ةدايزلا يعدت دق ةأرملا نأ

 ال ىمسملا نم ءيش باجيإ نكمأ يتمف ‹ يرورض عضبلا عفانم موقت نأل اذهو « هيف رهاظلا

 هل دهشي نمل دهاش رهاظلاو ‹ رهاظلا هل دهشي نم لوق ىواعدلا يف لوقلا نأ امهلو . هيلإ راصي

 افلتخا اذإ بوثلا بر عم غابصلاك راصو « حاكنلا باب يف يلصألا بجىملا وه هنأل « لم ا رهم
 ‹ غبصلا ةميق هيف مكحت رجلا رادقم يف

 ( ليلق ءيشب يتأي نأ الإ ) : م ةياور يف دمحأ لاق هبو « هدعب وأ قالطلا لبق فالتحخالا ناك ءاوسو

 . ليلقلا ءيشلا ىنعمو يأ : ش ( هانعمو ) : م فنصملا لاقف ٠ ليلقلا ءيشلا ىنعم يف اوفلتخا : ش

 ارهم فراعتي ال ام ) : م ليلق ءيشب يتأي نأ الإ فسوي يبأ لوق ىنعم نإ : يزارتألا لاقو

 رهملا كلذ ىلع ةأرملا كلت لثم جوزتي ال اًئيش جوزلا ركذي نأ ليلقلا ريسفت ينعي : ش ( اهل

 يضاق» يفو «فسوي يبأ نعاذه يورو « اعرش ركنتسم هنأل « ةرشعلا نود هانعم ليقو .ةداع

 ال ام : ةيناثلاو ‹ ةرشعلا نودام :امهادحإ « ناتياور فسوي يبأ نع ركنتسملا ريسفت :«ناخ

 اذكو : ش ( حيحصلا وه ) : م :هلوقب فنصللا هيلإ راشأ « ةحيحصلا يه هذهو « هلثم ىلع جوزتي

 نسحلا يبأ نع ىكحيو «حصأ :«ناخ يضاق»و «طيحملا» يفو . حيحصلا وه «مئادبلا» يف لاق

 . يحخركلا

 يتأي نأ الإ ءهنيمي عم ركنملا لوق لوقلاو « ركني جوزلاو« ةدايزلا يعدت دق ةأرملا نأ فسوي يبأل ) : م

 رهاظو «هركني عرشلا رهاظ نأل ؛ مهارد ةرشع نم لقأ ركذ نأب : ش ( هيف رهاظلا هبذكي ءيشب

 ( يرورض عضبلا عفانم موقت نأل ) : م فسوي وبأ هركذ يذلا اذه يأ : ش ( اذهو ) : م هبذكي لاجل ا

 . هرطخل اًميظعت موقتي اغإو « لاب سيل هنأل :ش
 ال ىمسملا نم ءيش باجيإ نكمأ ىتمف ) : م لسانتلاو دلاوتلا ةرورضل ينعي : يزارتألا لاقو

 لصأ ىلع ارابتعا ةيمستلا مادعنا دنع ربتعي اإ لحم لا رهم نأل ؛ لحم ا رهم ىلإ يأ : ش ( هيلإ راصي
 . لثملا رهي مكحن الف «ةممستلا

 هل دهشي نم لوق ىواعدلا يف لوقلا نأ ): م دمحمو «ةفينح يبأالو يأ : ش ( امهلو ) : م

 رهم نأل يأ : ش ( هنأل« لئلا رهم هل دهشي نمل دهاش رهاظلاو ) : م لاحلا رهاظ ينعي : ش ( رهاظلا

 : ش ( بوثلا بر عم غابصلاك راصو ) : م ًاعرش : ش ( حاكنلا باب يف يلصألا بجوملا وه) : م لثم ا

 ‹ بوثلا بحاص عم غابصلا فالتخاك رهملا رادقم يف فالتخالا يف لثملا رهم ميكحت راص يأ

 اذإ) : م :هلوق ىنعم وهو « نيمهردب : غابصلا لاقو « مهردب هتغبص لاق بوثلا بر نأ هنايب
 .ةرجألا يأ : ش ( رجألا رادقم يف افلتخا

 داز ام رظني : ش ( غبصلا ةميق ) : م ميكحتلا نم لوهجملا ةغيص ىلع : ش (هيف مكحت) : م
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 عماجلا» ةياور اذهو ‹ رهملا فصن يف هلوق لوقلا لوخدلا لبق قالطلا دعب نأ انه اه ركذ مث

 نأل ؛ امهلوق سايق وهو « اهلثم ةعتم مكحي هنأ : «ريبكلا عماحلا» يف ركذو . لصألاو «ريغصلا

 يف ةلأسملا عضو هنأ قيفوتلا هجوو .رهمك مكحتف «هلبق لثملا رهمك قالطلا دعب ةبجوم ةعتملا
 يف اهعضوو اهميكحت ديفي الف « ةداعلا يف غلبملا اذه غلبت ال ةعتملاو ءنيفلألاو فلألا يف لصألا

 عماجلا» يف روكذملاو ٠ اهميكحت ديفيف «نورشع اهلثم هعتمو ءةئاملاو ةرشعلا يف :« ريبكلا عماجلا»
 اذإ اميف امهلوق حرشو . لصألا يف روكذملا وه ام ىلع لمحيف رادقملا ركذ نع تكاس «ريغصلا

 حاكنلا مايق لاح يف افلتخا

 بر ىعدا اب هغبص ام هللاب فلحيو « كلذ يطعأ رثكأ وأ اًمهرد ناك نإ بوثلا ةميق يف غابصلا

 « مئاق لام ريغ غبصلا نأل كلذو « كلذ نم رثكأب هتغبص ام هللاب بوثلا بر فلحيو «بوثلا

 ضعب يفو « ةلأسملا يف يأ : ش ( انه اه ) : م -هللا همحر- دمحم يأ : ش ( ركذ مث ) : م

 جوزلا لوق يأ : ش ( هلوق لوقلا « لوخدلا لبق قالطلا دعب نأ ): م انه اه اهعضو هنإ مث خسنلا

 عماجلا» ةياور اذهو ) : م اهلثم ةعتم مكحي الو« دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ : ش ( رهملا فصن يف):م

 . (طوسبملا» يأ : ش ( لصألاو «ريغصلا

 تدهش نإف : ش ( اهلثم ةعتم مكحي هنأ :«ريبكلا عماحلا» يف ) : م دمحم يأ : ش ( رکذو ) : م

 مایق لاح يفامك امهنم دحاو لك فلح نيرمألا نيب تناك نإو « هنيمي عم هل لوقلاف امهدحأل

 لوق ىلع نأل ؛ امهصحخ امنإو « دمحمو ةفينح يبأ لوق يأ : ش ( امهلوق سايق وهو ): م حاكنلا

 ( قالطلا دعب ): م حاكنلا بجوم يأ : ش ( ةبجوم ةعتملا نأل ): م جوزلا لوق لوقلا فسوبي يبأ

 ةعتملا يأ : ش ( مكحتف) : م قالطلا لبق يأ : ش ( هلبق لئلا رهمك ): م لوخدلا لبق : ش

 . قالطلا لبق لثملا رهمك يأ : ش (رهمك):م
 نأ يأ : ش ( هنأ ):م «ريبكلا عماجلا»و لصألا ةياور نيب يأ : ش ( قيفوتلا هجوو ) : م

 ديفي الف « ةداعلا يف غلبملااذه غلبت ال ةعتملاوء نيفلألاو فلألا يف لصألا يف ةلأسملا عضو ) : م ادمحم

 ةلأسملا يأ : ش ( اهعضوو ) : م فلألا فصنب فرتعم جوزلا نأل ؛ ةعتملا ميكحت يأ : ش (اهميكحت

 عماجلا» يف روك ذم او ءاهميكحت ذفنيف« نورشع اهلثم ةعتمو « ةئاملاو ةرشعلا يف «ريبكلا عماحلا يف ) : م

 وهو «طوسبملا» يأ : ش ( لصألا يف روكذملا وه ام ىلع لمحيف رادقملا ركذ نع تكاس «ريغصلا

 عماجلا» مث« ًالوأ فنص «طوسملا» نإ : ليقو . فولألا يف فالتخالا وه فراعتملا ذإ «فراعتüلا

 . ناتياور ةلأسملا يف ليقو « هيلع لمحيف دوهعملاك «طوسبملا» يف روكذملا نوكيف « «ريغصلا

 ناجوزلا يأ : ش ( افلتخا اذإ اميف ) : م دمحمو ةفينح يبأ لوق يأ : ش ( امهلوق حرشو ) : م

 نأ وهو « ةروكذللا ةلأسملاب ةقلعتملا هوجولا نم رخآ هجو اذه : ش ( حاكنلا مايق لاح يف ) : م
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 ناك نإو ‹ هلوق لوقلاف لقأ وأ ًافلأ اهلثم رهم ناك نإف ءنيفلألا ةأرملاو فلألا ىعدا اذإ جوزلا نأ

 هجولا يف ةنيبلا اماقآ نإو «هتنيب لبقت نيهجولا يف ةنيبلا ماقأ امهيأو« اهلوق لوقلاف رثكآ وأ نيفلآ

 رهم ناك نإو ‹ طحلا تبثت اهنأل هتنيب ىناشلا هجولا ىفو « ةدايزلا تبثت اهنأل اهتتيب لبقت لوألا

 همحر- يزارلا جيرخت اذه « ةئامسمخو فلأ بجي افلح اذإو . افلاحت ةئامسمخو ًافلأ اهلثم

 .ةئالثلا لوصفلا يف نافلاحتي: -هللا همحر- يخركلا لاقو . -هللا

 نإف نيفلألا ةأرملاو «فلألا ىعدا اذإ جوزلا نأ ) : م قالطلا لبق رهملا رادقم يف افلتخا اذإ نيجوزلا

 يف نأل « هل دهاش رهاظلا نأل ؛ نيمبلا عم يأ : ش ( هلوق لوقلاف لقأ وأ اًَقلأ اهلثم رهم ناك

 لوقلاف رثكأ وأ نيفلأ ) : م اهلثم رهم يأ : ش ( ناك نإو ): م. رهاظلا هل دهشي نمل لوقلا ىواعدلا

 ( نيهجولا يف ةنيبلا ماقأ ) : م نيجوزلا ايآ يأ : ش ( امهيأو) : م اهنيي عم ةأرملا لوق يأ : ش ( اهلوق
 لبقت لوألا هجولا يف ةنيبلا اماقأ نإو « هتنيب لبقت ) : م رثكأ وأ نيفلأ اهلثم رهم ناك اذإ اميف يأ : ش

 لبقت رثكأ وأ نيفلآ اهلثم رهم ناك اذإ اميف يأ : ش ( يناثلا هجولا يفو « ةدايزلا تبثت اهنأل؛ اهتنيب

 سيل ام تبت ةنيبلا وه اذه يف لصألاو « نيفلألا دحأ طح يآ : ش ( طحلا تبثت اهنأل؛ هتنيب):م

 ةلأسملاب ةقلعحملا هوجولا نم رخآ هجو اذه : ش ( ةئامسمخو اَّقلأ اهلثم رهم ناك نإو ) : م ارهاظ اتباث

 نع طحلا اهيلع ىعدي جوزلاو « ركني وهو هيلع ةدايزلا ىعدت ةأرملا نأل : ش (افلاحت ) : م ةروكذملا

 يضاق عماج » يف هركذ « فلحلاب ةيادبلا يف يضاقلا عرقي نأ يغبنيو « ركنت يهو لثملا رهم
 هنأل ؛جوزلا نيميب أدبي يبوبحملا مامإلا ركذو « ءاش امهيأب أدبي نكلو « ةبحتسم ةعرقلاو «ناخ
 . روهشملا ىلع امهيلكب كلام لاقو . اًراكنإ امهتبنأ

 اهيف جوزلا ريخي ال « ةيمستلا قيرطب فلأ بجي : ش ( ةئامسمخو فلأ بجي افلح اذإف ) : م

 ماقأ امهيأو ‹ جوزلا اهيف ريخي لثملا رهم رابتعاب ةئامسمخ بجيو « فلألا ةيمست ىلع امهقافتال
 رابتعاب ةئامسخو ةيمستلا قيرطب فلأ « ةئامسمخو فلألاب يضقي اماقآ نإو « هتنيب تلبق ةنيبلا

 ىلوأ ةأرملا ةنيب نأ : لصفلا اذه ىف دمحم صنو « ضراعتلا ناكل اتلطب نيتنيبلا نأل « لثملا رهم

 . ةدايزلا اهتابثإل
 رهم فلاخ اذإ ام وهو « دحاو لصف يف فلاحتلا بوجو يأ : ش ( يزارلا جيرخت اذه) : م

 لخملا رهم فلاح اذإ ام وه دحاو لصف يف فلاحتلا بوجو يأ« يزارلا جيرخت وه امهلوق لثملا

 نييقارعلا ءاملع رابك نم يزارلا يلع نب دمحأ صاصحجلا ركب يبأ خيشلا جيرخت وه امهلوق

 . ( نافلاحتي ) : م فيناصتلا بحاص

 ذاتسأ يخركلا نسحلا وبأ خيشلا وهو : ش ( - هللا همحر- : يخركلا لاقو ): م

 . ةئامثالثو نينامث ةنس تامو نيتئامو نيتس ةنس دلو« يزارلا ركب وبأ ذاتسأ وهو «نيققحللا

 (ةئالثلا لوصفلا يف) : م ةئامئالثو نيعبس ةنس تامو <« ةئامئالثو سمح ةنس دلو : قئاقلا لاقو

140 



 لثملا رهم بجي ىمسملا لصأ يف فالتخالا ناك ولو . كلذ دعب لثملا رهم مكحبي مث

 ناك ولو « هيلإ رصيف « ىمسملاب ءاضقلا رذعت هدنعو «امهدنع لصألا وه هنأل؛عامجإلاب
 ال لئملا رهم رابتعا نأل امهتايح لاح يف باوحملاك هيف باوحجلاف امهدحأ توم دعب فالتخالا

 دنع « جوزلا ةثرو لوق لوقلاف رادقملا يف امهتوم دعب فالتخالا ناك ولو . امهدحأ تومب طقسي

 ةثرولا لوق لوقلا -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو . ليلقلا ينثتسي الو « -هللا همحر- ةفينح يبأ

 نإو « ةايحلا ةلاح يف باوح لاك هيف باوجلا -هللا همحر - دمحم دنعو « ليلق ءيشب اوتي نأ الإ

 رهم مكحي مث ): م ةئامسمخو املأ رثكأ وأ نيفلأ وأ « لقأ وأ املأ لثملا رهم ناك اذإ اميف يأ : ش

 ركب يبأ لوق :ليق « لئلا رهمب مكحيف ءةيمستلا ترذعت افلح امل امهنأل : ش ( كلذ دعب لثملا

 . حصأ

 ةلأسملاب ةقلعتملا هوجولا نم رخآ هجو اذه : ش ( ىمسملا لصأ يف فالتخالا ناك ولو ) : م

 ركنيو ةيمستلا امهدحأ يعدي نأب ىمسملا لصأ يف نيجوزلا فالتخا ناك ولو يأ « ةروكذملا

 ‹ كشلا دوجو عم ىمسلملا ىلإ ريصملا نكمتي ال هنأل : ش ( عامجإلاب لثملا رهم بجي ) : م رخآلا

 هنأل):م :هلوقب فنصملا للعو « مهضعب هللع اذكهو « عامجإلاب ةعتملا بجت لوخدلا لبق ناك ولو

 . دمحمو ةفينح يبأ دنع لصألا وه لثملا رهم نأل يأ : ش ( امهدنع لصألا وه

 يف كشلا دوجو عم : ش ( ىمسلملاب ءاضقلا رذعت ) : م فسوي يبأ دنعو يأ : ش ( هدنعو ) : م

 : فنصملا ليلعتو « لئلا رهم ىلإ يأ : ش ( هيلإ راصيف ) : م هدوجو

 اًضيأ اذهو نيجوزلا دحأ توم دعب يأ : ش ( امهدحأ توم دعب فالتخالا ناك ولو ) : م

 : م تيملا ةثرو عمامهنم يحلا فلتحخا : هتروصو « ةروكذملا ةلأسمل اب ةقلعتملا ءوجولا نم هجو

 حاكنلا مايق لاح يأ : ش ( امهتايح لاح يف باوجلاك ) : م هجولا اذه يف يأ : ش ( هيف باوحل اف)

 . لثملا رهم بجي لصألا يفو . رادقملاو لصألا يف

 ‹ةضوفملا يف امك « نيجوزلا دحأ يأ : ش ( امهدحأ تومب طقسي ال لم ا رهم رابتعا نأل ) : م

 نأب . عامجإلاب لثملا رهم بجي امهدحأ ناك اذإ رهم ريغب لجر نم اهسفن تجوز يتلا يهو

 يبأ دنع جوزلا ةثرو لوق لوقلاف ): م ىمسملا رادقم يف يأ : ش ( رادقملا يف) : م امهتثرو فلتحخا

 ةثرو لوق لوقلاف ىمسملا رادقم يف يأ « رادقملا يف ةدايزلا مهراكنإل نيميلا عم : ش ( ةفينح

 لب « ةفينح يبأ بهذم ىلع يأ : ش ( ليلقلا ىنفتسي الو ) : م ءيشب اوتأي نأ الإ < اًضيأ جوزلا .

 . اليلق ائیش اوعدا نإو هتئرو یدصی

 ينعي : ش ( ةايحلا ةلاح يف باوحجلاك ) : م هجولا اذه يف يأ : ش ( هيف باوجلا دمحم دنعو ) : م

 نإو) : م جوزلا ةثرو لوق لوقلا كلذ ىلع داز اميفو « لثملا رهم ىلع ةأرملا ةئرو لوق لوقلا نأ
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 مكح ال هنأ لصاحلاف . هركنأ نم لوق لوقلا -هللا همحر-ةفينح يبأ دنعف ىمسملا لصأ يف ناك

 ناجوزلا تام اذإو . هللا ءاش نإ دعب نم هنيبن ام ىلع ىمسم رهم ىلع امهتوم دعب هدنع لثملا رهمل
 ءيش الف ًارهم اهل مسي مل نإو ‹ جوزلا ثاريم نم كلذ اوذخأي نأ اهتثرولف ًارهم اهل ىمس دقو

 يف ىمسملا ىنعم « نيهجولا يف رهملا اهتثرول : الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهتثرول

 دكأت دقو« هتمذ يف نيد ىمسملا نألف : لوألا امأ . يناثلا هجولا يف لثملا رهمو لوألا هجولا

 طقسيف الوأ تنام اهنآ ملع اذإ الإ هتک رت نم یضقبف توماب

 يبأ دنعف ) : م ىمسملا امهدحأ ركني نأب : ش ( ىمسملا لصأ يف ) : م ةثرولا فالتخا يأ : ش (ناك

 يضقي الو «ىمسملا لصأ ركنأ نم يأ : ش ( هركنأ نم لوق لوقلا - هنع ىلاعت هللا ىضر- ةفينح

 لاق هبو « لئ لارهمب يضقيامهدنعو « هدنع امهتوم دعب لثلا رهي يضقي ال هنأل ؛ ءيشب
 ءاندنعو «فلاحتلا دعب :لوقي ىعفاشلا نكلو « ىوتفلا هيلعو دمحأو« كلامو «ىعفاشلا

 ۰ . فلاحتلا بجي ال دمحأو كلامو

 يأ : ش ( امهتوم دعب ) : م ةفينح يبأ دنع يأ : ش ( هدنع لما رهمل مكحال هنأ لصاحلاو ) : م

 يضر - بلاط يبأ نب يلع ةثرو نإ : يزارتألا لاقو « لصألا يف لدتسا ٠ نيجوزلا توم دعب

 تنب موثلك مأ رهم -هنع ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع ةثرو ىلعاوعدا ول - هنع ىلاعت هللا

 ةنيبلا موقت نأ الإ رمع ثاريم يف كلذ ضقأ مل - هنع ىلاعت هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع

 - ةفينح يبأ ليلد ىلإ هب راشأ : ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هنيبن ام ىلع یمسم رهم ىلع):م

 ةقلعتملا هوجولا نم هجو اًضيأ اذهو « ةلأسملا هذه ىلت ىتلا ةلأسملا ىف - هنع ىلاعت هللا ىضر

 . ۰ . ةروكذملا ةلأسملاب

 ًارهم ةأرملل ىمس دق جوزلا نأ لاحلاو يأ : ش ( ًرهم اهل ىمس دقو ناجوزلا تام اذإو ) : م

 عيمج ةثرولا ذخأي اغإ : ش ( جوزلا ثاريم نم ) : م ىمسملا يأ : ش ( كلذ اوذخأي نأ اهتثرولف ) :م

 ردق رهملا نم طقسي ًالوأ تتام ةأرملا نأ ملع نإو « توملاب ررقت دقو ةمذلا يف نيد ىمسملا نأل

 . نآلا ءيجي ام ىلع هسفن ىلع اًتيد ثرو هنأل ؛ ةكرتلا نم جوزلا بيصن

 :الاقو «- هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ دنع اهتثرول ءيش الف ارم اهل ىمس نكي مل نإو ) : م

 يأ : ش ( ىمسملا ىنعم ): م مسي ملاذإ اميفو «ىمس اذإ اميف يأ : ش ( نيهجولا يف رهملا اهتثرول

 . مسي ملاذإ اميف يأ : ش ( يناثلا هجولا يف ) : م لثملا رهم بجيو يأ

 توملاب دكأت دقو هتمذ يف نيد ىمسملا نألف ) : م ىمسملا بوجو وهو : ش ( لوألا امأ ) : م

 طقسيف): م هتكرت نم ىضقيو :هلوق نم ءانثتسالا : ش ( الوأ تتام اهنأ ملع اذإ الإ هتك رت نم ىضقيف
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 طقسب الف ىمسملاك هتمذ يف اتيد راص لئم ا رهم نأ امهلوق هجوف : يناثلا امأو . كلذ نم هبيصن

 ءامهنارقأ ضارقنا ىلع لدي امهتوم نأ -هللا همحر- ةفينح يبأل ءامهدحأ تام اذإ امك « توملاب

 : جوزلا لاقو « ةيده وه : تلاقف ءائيش هتأرما ىلإ ثعب نمو . لمم لا رهم يضاقلا ردقي نم رهمبف

 ىعسي هنآ رهاظلا نأو فيك كيلمتلا ةهجب فرعأ ناكف .كلمحملا وه هنأل هلوق لوقلافرهملا نم وه

 . بجاولا طاقسإ يف

 دقو ةأرملا ةكرت نم هبيصن ردق هيلع يذلا لثملا رهم نم يأ جوزلا بيصن يأ : ش ( كلذ نم هبيصن

 . نآلاهانرکذ

 هتمذ يف اًتيد راص لئملا رهم نأ : امهلوق هجوف ) : م لثملا رهم بوجو وهو : ش ( يناثلا امأو) : م

 . قافتالاب طقسي ال هيفف : ش ( امهدحأ تام اذإ امك « توملاب طقسب الف « یمسملاك

 يضاقلا ردقي نم رهمبف امهنارقأ ضارقنا ىلع لدي امهتوم نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو ) : م

 اهلثم رهم ردقي ىتح اهنارقأ نم ةأرما يضاقلا دجي ال نارقألا ضارقناب نأ دارأ : ش ( لثملا رهم

 نمضتي دهعلا مداقتي مل ول ىتح ليوطلا نامزلا رورمو دهعلا مداقتي ملاذإ : ليقو . ةأرملا كلتب

 . اًضيأ هدنع اهلثم ره

 . ال وأ مداقتامهتوم لثملا رهم طوقس ىلع لدي اذه لبق يذلا ليلعتلاو : يجورسلا لاق

 ولاذكو ءلثملا بجيو رهملا خسفيو « افلاحت هتفص يفو ءرهملاردق يف افلتخا : «جاهنملا» يفو

 . رخآلا عم امهدحأ ثراو وأ ءامهتثرو تفلتخا ول حصألا ىلع ةيمستلا ركنأ

 رهم تعداام هدعبو لوخدلا لبق اهلوق لوقلاف قادص اهل نكي مل : لاق ول : «ينغملا» يفو

 لوق وهو «هيوهار نباو « لبنح نباو « ليل يبأ نباو «ةمربش نباو« ريبج نبا لاق هبو « لثملا
 . يعفاشلاو« يروثلاو ٠ يبعشلا

 - قادصلا عطقي لوخدلاو - هلوق لوقلا فافزلا دعب نأ ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف نع ىكحو

 . قادصلا ليجعت ةنيدملاب ةداعلا تناك : هباحصأ لاق هبو

 لوق لوقلاف « توم وأ« خسف وأ« قالطب ةمصعلا لاوز دعب افلتخا ول : «رهاوحلا» يفو

 وه هنأل ؛هلوق لوقلاف رهملا نم وه : جوزلا لاقو « ةيده وه : تلاقف اًئيش هتأرما ىلإ ثعب نمو ) : م
 يآ : ش ( فيك كيلمتلا ةهجب فرعأ ناكف):م كيلمتلا نم لعافلا مسا ةغيص ىلع : ش ( كلمتملا

 هتمذ نع : ش ( بجاولا طاقسإ يف ىعسي هنأ رهاظلا نأو ): م جوزلا لوق لوقلا نوكي ال فيك

 هنأو ةزمهلا رسكب نإو لاحلل - رهاظلا نإو - يف واولاو « رهاظلا هل دهشي نم لوق لوقلا نوكيف

 . ةزمهلا حتفب
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 فراعتي هنال؛ لكألل ايهم نوكي ام هنم دارملاو « اهلوق لوقلا نإف «لكؤي يذلا ماعطلا يف الإ : لاق

 عردلاو رامخلا نم هيلع بجي الف :ليقو « هانيب امل هلوق لوقلاف ريعشلاو ةطنحلا يف امأف . ةيده

 . ملعأ هللاو ءهبذكي رهاظلا نأل ؛ رهملا نم هبستحي نأ هل سيل هريغو

 : ش ( لكؤي يذلا ماعطلا يف الإ ) : م : «ريغصلا عماحجلا» يف دمحم يأ : ش ( لاق) : م

 رئاسو «محللاو «زبخلاو ةصيبخلاو « ىولحلاو ‹ ةيوشملا ةجاجدلاو يوشملا يدجلاك

 يفو «ينانيغرملا هركذاذكو : ش ( اهلوق لوقلا نإف ) : م هل ءاقب ال امو ةبطرلا هكاوفلاو « ةمعطألا

 : «يباجيبسألا» يفو « مدقتامك سايقلاف رخديال امو: لمكألل «ًأيهملا» يفو «ناخ يضاق»

 ( لكألل اًيهم نوكي ام ) : م لكؤي يذلا ماعطلا نم دارملا يأ : ش ( هنم دارملاو) : م هيف اهلوق لوقلا

 ءايشألا هذه لثم نأل يأ : ش ( ةيده فراعتي هنأل ) : م داسفلا هيلإ عراستي ام لكألل ادعم يأ : ش

 . اهيف اهلوق لوقلاف ءةيده تفرع

 نمسلاو ةيحلا ةاشلاو قيقدلا يف اذكو اهيف : ش ( هلوق لوقلاف ريعشلاو ةطنحلا يف امآف ) : م

 طاقسإ يف ىعسي هنأ رهاظلا نإو - : هلوق ىلإ هب راشأ : ش ( انيب امل ) : م ءاقب هل امو لسعلاو

 . رافصلا مساقلا وبأ هلئاق :: ش (ليقو) : م هقح

 : ش (هريغو عردلاو رامخلا نم ) : م جوزلا ىلع عرشلا يف يأ : ش ( هيلع بجي الف ) : م

 يأ هتبسح : لاقف « نيسلا مضب : ش ( هبستحي نأ ): م جوزلل يأ : ش ( هل سيل ) : متيبلا عاتمك

 رهاظلا نأل ؛ رهملا نم ) : م لبقتسملا يف اهمضو « يضاملا يف نيعلا حتفب اًتابسح هيلع تددع

 . جورخلا رمأ اهل يهي نأ هيلع سيل هنأل ؛ هيلع بجت ال هءالملاو : ش (هبذكي

 :تلاقف ألام اهيلإ عفد «ةينملا ةينق» يفو . اهجورخل ةأرما[. . .] هيلع : ينانيغرملا لاقو

 لوقلاف اهرهم سنج نم عوفدملا ناك نإو « كدنع ةعيدو ناك :جوزلا لاقو « يرهم نم ناك

 بوشب اهيلإ ثعب :«فارشألا» يفو . جوزلا لوق لوقلاف هسنج فالح نم ناك نإو « اهلوق

 وبأ لاق هبو « هنيي عم جوزلا لوق لوقلاف « ةبه وه لب : ةجوزلا تلاقو « ةوسكلا نم وه :لاقف

 . لوقأ هبو رذنملا نب ركب وبأ لاق « روث وبأو يعفاشلاوا ةفينح

 ناك هنأ جوزلا ىعدا مث« اعاتم هيلإ ةأرملا وبأ ثعبو « اًعاتم هتأرما ىلإ ثعب : ةينقلا» يفو

 نإو ءاهرهمب عجرتو درت نأ ةأرمللف مئاق عاتملاو فلح نإف « هنيي عم هلوق لوقلاف قادصلا نم

 نإو «ءيش ةجوزلا ىلع نكي ملاكلاه ناك نإ اهوبأ هيلإ ثعب امو «رهملاب عجرت ال اًكلاه ناك
 نأل ؛ عجريال اهاضرب ةجوزلا لام نم ناك نإو . عجري هسفن لام نم ثعبو اًمئاق ناک

 اهقراف مث« هيلإ تفز مث« تضوعو ايادهب اهيلإ ثعب ءاهجورل تبهو أميف عجرت ال ةجوزلا
 : ليق « كلذ نع هضوع ام درتست نأ اهلف هدرتسا اذإف « هلوق لوقلاف « ةيراع ناك كلذ نأ ىعداو

 تالوكأملاب الو « ةلالد وأ « احيرص هبحاص نذإب كلذ نم سانلا ىلع قرف اي دحاو لك عجري ال
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 . ةبطرلا هكاوفلاو ةمعطألا نم

 هجو ىلع ناکو «هلام اهيلإ هعفد يذلا نأ معز مثاهجزو هتنب زهج : «ةريخذلا» يفو

 نع يكحو «كلملا قيرطب اهيلإ كلذ عفد ةداعلاو تنبلا كلب دهاش رهاظلا نأل . بألا نود

 ذخأ هبو هتهج نم دافتسي كلذ نأل ؛ بألا لوق لوقلا نأ يدعسلا نسحلا نبا مالسإللا نكر

 . خياشملا ضعب

 زاهجلا ىف ارهاظ فرعلا ناك نإ : «ىوتفلل راتخملا» هتاعقاو [ ىف ]ديهشلا ردصلا لاقو

 . بألا لوق لوقلاف اكرتشم ناك نإو « جوزلا لوق لوقلاف انرايد يف امك كلذ لثم



 لصق

 وأ ءاهب لخدو « زئاج مهنيد يف كلذو ءرهم ريغ ىلع وأ« ةتيم ىلع ةينارصن ينارصنلا جوزت اذإو

 دنع اذهو « برحلا راد يف نايبرحلا اذكو« رهم اهل سيلف ؛ اهنع تام وأ ء اهب لوخدلا لبق اهقلط

 تام نإ اهلثم رهم اهلف ةيمذلا يف امأو « نييبرحلا يف امهلوق وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ

 يف لثملا رهم اهل : -هللا همحر- رفز لاقو . اهب لوخدلا لبق اهقلط نإ ةعتملاو « اهب لخد وأ«اهنع
 ءًاماع عقو عرشلا اذهو « لام اب الإ حاكنلا ءاغتبا عرش ام عرشلا نأ هل. اضيأ نييبرحلا

 ( لصف ) : م

 ‹ بيكرتلا يضتقي بارعإلا نأل ؛ ابرعم نوكي ال اذكه بتكي امهم لصف ظفل : ش
 ةحكنأ نايب يف عرش نيملسملا ةحكنأ نايب نم غرف الو . ابرعم نوكي دعب ام ءيشب لصو امهمو
 . ةمذلا لهآ

 ةمذلا لهأ لك يف مكحلا نأل < يقافتا ديقلا اذه : ش ( ةينارصن ينارصصنلا جوزت اذإو ) : م

 اهجوزتو يآ : ش ( رهم ريغ ىلع وأ « ةتيم ىلع ): م يمذلا ظفلب «طوسبملا» يف ركذ اذهلو « اذكه

 . مد ىلع جوزت ولاذکو « رهم ريغ ىلع

 لخدو « زئاج مهنيد يف ) : م لاحلل واولاو هجولا اذه ىلعاهجوزتو يأ : ش ( كلذو ) : م

 ىلإ اعفارت ول ىتح « لثملا رهم يأ : ش ( رهم اهل سيلف ؛ اهنع تام وأ« اهب لوخدلا لبق اهقلط وأ ءاهب

 . ءيشب يضقي ال يضاقلا

 مدع يأ : ش (اذهو « برحلا راد يف نايبرحلا ) : م جوز اذإ مكحلا يأ : ش ( كلذكو ) : م

 يب لوق يأ : ش ( امهلوق ) : م رهملا بوجو مدع يأ : ش ( وهو ةفينح يبأ دنع ) : م رهملا بوجو

 .امهلوق يأ ٠ دمحمو « فسوي

 ةيمذلا يف مكحلا امأو يأ : ش ( ةيمذلا يف امأو ) : م ةفينح يب لوقك : ش ( نييبرحلا يف ) : م

 وأ ءاهنع ) : م يذلا يأ : ش ( تام نإ ) : م امهدنع يأ : ش ( اهلثم رهم اهلف ) : م اًيمذ تجوزت اذإ

 . ةعتلااهلو يأ : ش (ةعتملاو .اهب لخد

 يعفاشلا لاق هبو ‹ املسأ وأ ءانيلإ اعفارت اذإ ينعي : ش ( اهب لوخدلا لبق اهقلط نإ ) : م

 ام عرشلا نأ ) : م رفزل يأ : ش ( هل .اًضيأ نييبرحلا يف لثملا رهم اهل : رفز لاقو ):م دمحأو كلامو

 ‹ ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) « مكلاومأب اوغتبت نأ # : ىلاعت هللا لاق : ش ( لاملاب الإ حاكنلا ءاغتبا عرش

 ىلإ ثعب ايب هنأل : ش ( اًماع عقو ) : م  اوغتبت نأ # : ىلاعت هلوق وهو . : ش ( عرشلا اذهو) :م

 . لكلا



 مازلإلا ةيالوو « مالسإلا ماكحأ نيمزتلم ريغ برحلا لهآ نأ امهلو . مومعلا ىلع مكحلا تبشيف

 تالماعملا ىلإ عجري اميف انماكحأ اومزتلا مهنأل؛ ةمذلا لهآ فالخب « نيرادلا نيابتل ةعطقنم

 ةمذلا لهأ نأ -هللا همحر-ةفينح يبألو . رادلا داحتال ةققحتم مازلإلا ةيالوو« انزلاو ابرلاك

 ةققحتم مازلإلا ةيالوو« تالماعملا يف هفالخ نودقتعي اميفو« تانايدلا يف انماكحأ نومزتليال

 نونيدي امو مهكرتن نأب انرمأ انإف ‹ ةمذلا دقع رابتعاب مهنع عطقنم كلذ لكو« ةجاحملابو فيسلاب

 ‹ برحلا لهأك اوراصف

 ةيآلا : فارعألا) ¢ اًعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ اي لق# : ىلاعت هللا لاق

 نيدلااذه نألو « مجعلاو برعلا يأ < ۲° محألاو دوسألا ىلإ تثعب» : لل لاقو.(۸

 رافكلاو« تالماعملا باب نم حاكنلا نأل : ش ( مومعلا ىلع مكحلا تبثيف ) : م اهلك نايدألا خسان

 . تالماعملاب نوبطاخم

 ( مالسإلا ماكحأ نيمزتلم ريغ برحلا لهأ نأ ): م دمحمو فسوي يبأل يأ : ش ( امهلو ) : م

 ةيالوو ) : م " « نيملسملل ام مهلف ةمذلا دقع اولبق اذإ» : يب لاق ةمذلا دقعب مازتلالا نأل : ش
 فالخب) : م ةيالولاب الإ مازلإ الو رفكلا رادو «مالسإلا راد يأ : ش ( نيرادلا نيابتل ةعطقنم مازلإلا

 نع نوهني مهنإف : ش ( ابرلاو انزلاك تالماعملا ىلإ عجري اميف انماكحأ اومزتلا مهنأل؛ ةمذلا لهأ

 .دحلا مهيلع ماقيو «كلذ

 يف انماكحأ نومزتلي ال ةمذلا لهأ نأ ةفينح يبألو« رادلا داحتال ةققحتم مازلإلا ةيالوو ) : م

 .انماكحأ نومزلي ال اذكو يأ « تالماعملا ةمذلا لهأ مزلي ال يآ : ش ( تانايدلا

 رمحملا عيبو دوهش ريغب حاكنلاك : ش ( تالماعملا يف هفالخ نودقتعياميفو ) : م

 يذلا ءيشلا يف انماكحأ نومزلي ال يأ« نودقتعيام ىلإ عجري هفالخ يف ريمضلاو «ريزنخلاو

 . كلذ فالخ نودقتعي مهو« دوهش ريغب حاكنلا ةمرح دقتفن انأ ال ءيشلا كلذ فالخ نودقتعي

 نأ : هنايب : ش ( ةققحتم ) : م مازلأإلا ةيالوو امهلوق يف باوج اذه : ش ( مازلإلا ةيالوو ) : م س

 مهنع عطقنب كلذ لكو ) : م ةدوجومب تسيل : ش ( ةجاحملاب فيسلاب ): م ققحتت اغ إ مازلإلا ةيالو

 مازتلالا مدع يفو : ش ( برحلا لهأك اوراصف نونيدب امو مهك رتن نأ انرمأ انإف « ةمذلا دقع رابتعاب

 دهاجم نع «شمعألا ناميلس ينثدح «قاحسإ نبأ نع ٠ يبأ انث بوقعي انثدح : لاق ٠٤١) /) دمحأ هاور (۱)

 نأ ىري دهاجم ناكف : شمعألا لاق . ًاعوفرم رذ يبأ نع يثيللا ريمع نب ديبع نع« جاجحلا يبأ ربج نبا

 نع )0٥٦/١(: عمجملا يف يمثيهلا لاقو .هنم هعرس شمعألا ىلع ليلداذهو ء نجلا دوسألاو سنإلا رمحألا

 دمحأ هاور : لاقو ىسوم يبأ نع هدروأو « فيعض وهو ةيطع هيف «طسوألا يف يناربطلا هاور . ديعس يبأ
 oA) /۸) عمجملا . ثيدحلا نسح وهو دايز يبأ نب ديزي هيف . حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلاو ًالصتم

 . هيلع فقأ مل (۲)
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 نم الإ: مالسلا هيلع هلوقل مهدوقع نم ىنثتسم ابرلاو « اهلك نايدألا يف مارح هنأل انزلا فالخب

 لمتحيو رهملا يفن لمتحي رهم ريغ ىلع وأ :باتكلا يف هلوقو .« دهع هنيبو اننيب سيلف ىبرأ

 توكسلا

 سايقلا نأ هنايب « انزلاك امهلوق نع باوج : ش ( نايدألا يف مارح هنأل ؛انزلا فالخب ) : م

 نوكرتي ىتح ةصاحخ مهنيد نكي ملف : ش ( اهلك ) : م نايدألا يف مارح هنأل ٠ حيحص ريغ هيلع

 مهدوقع نم ىنثتسم ) : م ابرلا نأ هنايب ابرلاو : امهلوق نع باوج كلذك : ش (ابرلاو ) : م« هيلع

 اذه : ش (دهع هنيبو اننيب سيلف ىبرأ نم الإ ): م : ب يبنلا لوقل يأ : ش ( مالسلا هيلع هلوقل
 «ءانثتسالا فرح ال « هيبنت فرح الإ : لاق هنأ ريغ هنع تكسو« لمكأالا هركذو ‹بیرغ ثیدح

 . خسنلاو عامسلا يفاذك

 اذكو :هلوقبادكؤم هدري یتح ءانثتسا فرح هنأ رکذ نم نال ؛ هنم بیجعاذه : تلق

 عقو اذك «ءانثتسا فرح ال هيبنت فرح وه : يزارتألا لوق اًضيأ هنم بجعأو !؟ خسنلاو عامسلا

 ناكلاتکس ول اًضيأامهو < حارشلا ةيقب هنع تكس اذكو «یراخبو ةناغرفب ارارم عامسلا

 . هحوأ

 انثدح ء«ناليغ انثدح - نارجن لهأ ركذ باب ىف - « هفنصم » ىف ةبيش ىبأ نبا یورو

 ىلإ ةي هللا لوسر بتك : لاق ىبعشلا نع « ديعس نب دلاخ انثدح <« دايز نب دحاولا دبع

 باتک يف دیبع وبأ یورو “«لسرم وهو « «هل ةمذ الف ابرلاب مکنم ءاب نم» : یراصن مهو نارحجن

 ثيدحلا . . .نارجن لهأ حلاص ويب هللا لوسر نأ يلذهلا حيلملا يبأ نع « هدانسإب «لاومألا»

 ." ديرب مزلي یتمف ابرلا مهنم لأ نمف ابرلا لکأي ال: هیفو

 ىلع يأ « «ريغصلا عماجلا» يف يأ : ش ( باتكلا يف ) : م دمحم لوق يأ : ش ( :هلوقو ) : م

 عماجلا» لئاسم نم ةلأسملا نأ نايبل هركذانإو« لصفلا لوأ يف ىضم دق اذه رهم ريغ

 لمتحيو رهملا يفن لمتحي هنأل ؛ رهم ريغ ىلع وأ ): م :هلوق يف ليصفتلا نايبلو .«ريغصلا

 . رهملا ركذ نع اتكسي نأ دقعي نأب : ش (توكسلا

 امأف ‹ ةلاحم ال فالتخالا ىلع يفنلاف : «ريغصلا عماجلا حرش» يف : ديهشلا ردص لاقو

 يلذهلا حيلملا يبأ نع « ديمح يبأ نب هللا ديبع نع« ىيحي يبأ نب نادعس انث يقشمدلا بويأ وبأ انثدح : لاق ()

 . ًاعوفرم
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 ةيسمذ يمذلا جوزت نإف . فالخلا ىلع لكلا نأ حصألاو « ناتياور توكسلاو ةتيلا يف ليق دقو
 امهنايعأب اناك اذإ هانعمو « زيزنخلاو رمحخلا اهلف امهدحأ ملسأ وأ املسأ مث « ريزنخ وأ رمخ ىلع

 ‹ لثملا رهم ريزنخلا يفو « ةميقلا رمخلا يف اهلف امهنايعأ ريغب اناك نإو ‹ ضبقلا لبق مالسإلاو
 ‹ نيهجولا يف لثملا رهم اهل :-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو

 يف كلملا دكؤي ضبقلا نأ :امهلوق هجو. نيهجولا يف ةميقلا اهل :-هللا همحر -دمحم لاقو

 ضوبقملا

 «دحأ دنع هل ةميق ال هنأل ؛يفنلا ةلزنمب ةتيملاب جوزتملاو : يودزبلا مالسإلا رخف لاقو

 . نوملسملا اهلومتي ال مهنأل ؛ةتيملاب مدلا «طوسبملا» يف يسخرسلا ةمئألا سمش قحلأو

 رهم بجي : ةياور يف ةفينح يبأ نع يأ : ش ( ناتياور توكسلاو ةعيملا يف : ليق دقو ) : م

 ةياور : ش ( فالحلا ىلع لكلا نأ حصألاو ): م ءيش بجي ال ةياور يفو . الاقامك للا
 . لثملا رهم اهل امهدنعو « اهل ء يش بجي ال هدنعف «ةدحاو

 ( ريزنخلاو رمخلا اهلف امهدحآ ملسأ وأ املسأ مث « ريزنخ وأ رمخ ىلع ةيمذ يمذلا جوزت نإف ) : م

 ريزنخلاو رمخلا اهلف دمحم لوق ىنعم يأ : ش ( هانعمو ) : م «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم هذه : ش
 : ش ( مالسإلاو ) : م نينيعم اناك اذإ : ش ( امهنايعأب ) : م ريزنخلاو رمخلا يأ : ش ( اناك اذإ ) : م

 نإو ) : م ريزننلاو رمخلا ضبق يأ : ش ( ضبقلا لبق) : م ناك امهدحأ مالسإ وأ ءامهمالسإ يأ
 «لثملا رهم ريزنخلا يفو « ةميقلا رمخلا يف اهلف ) : م ةمذلا يف اتيد اناك ينعي : ش ( امهنايعأ ريغب اناك
 رهم اهل : فسوي وبأ لاقو « ةفينح يبأ دنع :  م نينيد وأ نينيع اناك ءاوس هلك اذه يآ : ش (اذهو

 . دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « نيعلا ريغو نيعلا يف يأ : ش ( نيهجولا يف لئم ا

 امنإ دمحمو فسوي يبأ لوق يأ : ش ( امهلوق هجو. نيهجولا يف ةميقلا اهل : دمحم لاقو ) : م

 دمحمو «امهيف لما رهب فسوي وبأ لاق ثيح امهنيب اميف نيفلتخم اناك نإو امهيلوق نيب عمج
 نيع نابجوي ال امهنأ يف ناقفتم امهنأل ؛ ريزنخلاو رمخلا ةميق ريغ لثملا رهمو « ةميقلاب امهيف لاق

 . ريزنخلاو رمخلا

 كله ولاذهلو : ش ( ضوبقملا يف كلما دكؤي ) : م نيعملا رهلا ضبق يأ : ش ( ضبقلا نأ) : م

 كلهي ضبقلا دعبو اًميق ناك نإ هتميقو « اًيلثم ناك نإ هلثم هيلعو « جوزلا نم كله ضبقلا لبق
 كلم ىلإ دوعي ال ضبقلا دعبو . اًضوبقم نكي مل نإ لوخدلا لبق قالطلاب فصنيو ةآرملا نم

 اهقلط مث ضوبقم ريغ دبع قادصلاو رطفلا موي رم اذإو « ىمسم اب وأ اضرلاب الإ ءيش جوزلا
 دنع اهيلع ةاكزلا بجت الو ‹«ضبقلا دعب ام فالخب اهيلع رطفلا ةقدص بجي ال اهب لوخدلا لبق

 . دوعيام فالخب ضبقلا لبق رهملا يف - ىلاعت هللا همحر- ةفينح يبأ
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 اذإو ءامهنايعأ ريغب اناك اذإ امك راصو« دقعلاك مالسإلا ببسب عنتميف« دقعلاب هبش هل نوکیف

 دقعلا تقو نيملسم اناك ول :لوقي -هللا همحر- فسوي وبأف ؛ دقعلا ةلاحب ضبقلا ةلاح تقحتلا

 ىمسملا نوكل ةيمستلا تحص : لوقي -هللا همحر- دمحمو ءانه اه اذكف « لثملا رهم بجي

 لبق ىمسملا دبعلا كله اذإ امك ءةميقلا بجتف« مالسإلاب ميلستلا عنتما هنأ الإ« مهدنع ألام

 كلمت اذهلو ‹« دقعلا سفنب متي نيعملا قادصلا يف كلملا نأ-هللا همحر- ةفينح يبألو .ضبقلا

 دادرتساك مالسإلاب عنتمي ال كلذو« اهنامض ىلإ جوزلا نامض نم لقتني ضبقلابو « هيف فرصتلا

 ‹ نيعلا كلم بجوي ضبقلا نيعملا ريغ يفو ‹ بوصغملا رمحلا

 : م دكؤم هنإ ثيح نم دقعلاب ةهبش ضبقلل نوكي يأ : ش ( دقعلاب ةهبش هل نوكيف ) : م
 كيلمتلا ًادتبا ول امك يأ دقعلاك مالسإلا ببسب ضبقلا عنتي يأ : ش ( مالسإلا ببسب عنتميف)

 اذإ اميف ضبقلاك هيف ضبقلا نأل : ش ( امهنايعأ ريغب اناك اذإ امك راصو ): م مالسإلا دعب دقعلاب

  اهسفن ميلست نع عنم امهنايعأ ريغب ناك اذإ اميف ضبقلاو نكي مل ام ةدافإ يف اهنايعأ ريغب ناك

 . دقعلاك امهنايعأب اناك اذإ كلذكف

 بجي دقعلا تقو نيملسم اتاك ول :لوقي فسوي وبأف ‹ دقعلا ةلاحب ضبقلا ةلاح تقحتلا اذإو ) : م

 : م نيرفاك اناك امهنأل ؛ دقعلا ةلاح : ش ( ةيمستلا تحص :لوقي دمحمو« انه اه اذكف ءلثملا رهم

 بجتف مالسإلاب ميلستلا عنتما هنأ الإ ) : م ةمذلا لهأ دنع يأ : ش ( مهدنع الام ىمسملا نوكل)

 . ةميقلا بجوف : ش ( ضبقلا لبق ىمسملا دبعلا كله اذإ امك ءةميقلا

 : ش (هيف فرصتلا كلمت اذهلو « دقعلا سفنب متي نيعملا قادصلا يف كلملا نأ ةفينح يبألو ) : م

 ال دقعلا سفنب متيام لخد امهكلم ىلع كله ولف « لدب ريغبو « لدبب تءاش فيك نيعملا يف يأ

 قادصلا يف دقعلا سفنب كلملا مامتل حاضيإ اذهبو :هلوق « كيلمتلل ضبقلا ىلإ هيف جاتحي

 . نيعملا

 يأ : ش ( كلذو« اهنامض ىلإ جوزلا نامض نم ): م كلملا يأ : ش ( لقتني ضبقلابو ) : م

 هنم بصغاذإ يمذلا ينعي : ش ( بوصغملا رمخلا دادرتساك مالسإلاب عنتمب ال ): م نامضلا لاقتنا

 هنأل اذهو ‹« هريصع رمختاذإ ملسملا كلذكو « بصاغلا نم هدرتسي نأ هل ملسأ مث ءرمحلا

 .مالسإلاب عمت ال ديلا ةروصو ‹« فرصتلا كلم الو « ةبقرلا كلم هب لصحي الف ديلا ةروص

 امهالكو «فرصتلا كلمو «ةبقرلا كلم :ناعون كلملا نأ : ةفينح ىبألو «ىشاوحجلا» ىفو

 رمخت اذإ ملسملاك مالسإلاب كلذ عنتمي الو ديلا ةروص اهل تئافلاو ٠ ضبقلا لبق ةجوزلل تباث

 . هریصع

 يف تبثي اغإو نيدلا يف ناك اهقح نأل : ش ( نيعلا كلم بجوي ضبقلا نيعملا ريغ يفو ) : م
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 ضبقلا رذعت اذإو ضبقلاب هيف دافتسي اغإ فرصتلا كلم نأل؛ يرتشملا فالخب « مالسإلاب عنتميف

 الو« هنيع ذخأك هتميق ذخأ نوكيف« ميقلا تاوذ نم هنأل ؛ريزنخلا يف ةميقلا بج ال نرعملا ريغ يف

 لوبقلا ىلع ربجت مالسإلا لبق ةميقلاب ءاج ول هنأ ىرت الأ « لاثمألا تاوذ نم هنأل ؛رمخلا كلذك

 نمو « ةعتملا بجوأ لثملا رهم بجوأ نمف اهب لوخدلا لبق اهقلط ولو « رمخلا نود ريزنخلا يف
 ملعأ هللاو « اهفصن بجوأ ةميقلا بجوأ

 دكؤي ضبقلا نأ انملس نئلو :«رارسألا» يفو : ش ( مالسإلاب عنتميف ) : م ضبقلاب ءادتبا نيعلا

 رمخبادبع عاب نم نأ ليلدب كلملا دكأت عني مالسإلا نأ ملسن ال نكلو ٠ ضوبقملا يف كلما

 ررقي ميلستلاف« هيلإ ميلستلا لبق هدنع نيعلا كلهي نأ زاوجلاو هيف كلم ا نإف « رمخلا ضبقو
 . رمخلا يف كلملااذك اهضبق ناك نإو « مالسإلاب عنتم ريغ ميلستلااذهو ٠ كلما

 يف ناك نإو « درلا رايخ طقس هنإف« بجي اهبر ملسأ مث ءاهضبقو ارمخ ىرتشا اذإو
 يف كلملادكأت عني ال مالسإلا نأ ملعف« مالسإلاب عنتي ملاذه عمو « رمخلا يف ديكأت هطوقس
 فالخب ينعي «ضبقلاب متي نيعملا قادصلا يف كلملا نإ : هلوقب لصتم يرتشملا فالخبو < رمخلا

 خسفي لب ضبقلا زوجي ال هنإف « ضبقلا لبق ملسأ مث ىرتشا وأ ءريزنخلاو رمخلا عاب اذإ ام
 نوكي لوألا ىلعف اهرسكو ءارلا حتفب زوجي : ش ( يرتشملا فالخب ): م : يزارتألا لاقو .دقعلا

 نأ يناثلا ىلعو « مالسإلا دعب كلذ ضبق زوجي ال ىرتشملا رمخلا وأ ىرتشملا ريزنخلا نأ هانعم
 ( هيف دافتسي امنإ فرصتلا كلم نأل) : م مالسإلا دعب امهضبقي نأ هل سيل ريزنخلاو رمخلا يرتشملا

 . هنم عنام مالسإلاو : ش ( ضبقلاب ) : م عيبلا يف يأ :ش

 يآ : ش ( ميقلا تاوذ نم هنأل ؛ريزنخلا يف ةميقلا بجت ال نيعملا ريغ يف ضبقلا رذعت اذإو ) : م

 ةميق يأ : ش ( هتميق ذخأ نوكيف ) : م هسنج نم هل لثم ال هنأل ؛ميقلا تاوذ نم ريزنخلا نأل

 : م عرشلا هجو ىلع ال رفكلا يف هارشاب دقع مكح ريرقت هيف ناكف : ش ( هنيع ذخأك) : م ريزنخلا

 لاقو ‹ روكذملا ليوأت ىلع هركذ : ىكاكلا لاق ‹ رمخلا نأل يآ : ش ( هنأل ؛رمخلا كلذك الو)

 : ش (لاثمألا تاوذ نم ) : م ةيعامسلا ةشنؤملا ءامسألا نم يهو < بارشلا ليوأت ىلع : يزارتألا

 ld . اهسنج نم ًالثم اهل نأل

 مالسإلا لبق ةميقلاب ءاج ول ): م جوزلا يأ : ش ( هنأ ) : م هلبق ال حيضوت : ش ( یرت الآ ) : م

 جوزت اذإ اميف نيعلاب ىتأ ول امك : ش ( رمخلا نود ريزنخلا يف لوبقلا ىلع ) : م ةأرملا يأ : ش ( ربجت

 . نيعلا ءاطعإ نيبو ةميقلا ءاطعإ نيب ربجي ال رمخ ىلع اهجوزت ولو « ريزنخ ىلع ةآرما

 بجوأ ):م فسوي وبأ وه : ش ( اًقلطم لثملا رهم بجوأ نمف اهب لوخدلا لبق اهقلط ولو ) : م
 دمحم امأ . ةميقلا فصن يأ : ش ( اهفصن بجوأ ) : م اًقلطم : ش ( ةميقلا بجوأ يذلاو « ةعتملا

 . ةميقلا رمخلا يفو لثملا رهم ريزنخلا يف ابجوأ ةفينح وبأو
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 قيقرلا اكن باب
 ‹ امهالوم نذإب الإ ةمألاو دبعلا حاكن زوجي ال

 ( قيقرلا حاكن باب ) : م

 دحاولا ىلع قلطي دقو « كولمملا يأ « قيقرلا حاكن مكح نايب يف باب اذه يأ : ش

 . «حاحصلا» يفاذك «عمحلاو

 : «ةياهنلا» يفو . يقيقر ءالؤه : هنمو «ديبعلل لاقي دقو < دبعلا قيقرلا : «برغملا» يفو

 هنإف كولمملا وه يذلا هانعم ىلإ رظن هنأك : ليق . لوعفم ىنعمب ليعف كولمملا قيقرلا

 «مزال وهو فعضلا وه قرلا نأل ؛ لعاف ىنعم قيقرلا نأ رهظألاو « دعتم لعف نم هنأل ؛ لوعفم

 . لمأت هيفو

 ذفني ال قيقرلا نأ ال ةينارصنلاو ينارصنلا لصف نع بابلا اذه رخأ انآ : يزارتألا لاقو

 املف « مهسفنأب حاكنلا ةيالو مهل نإف « باتكلا لهأ فالخب « ءالوم هل نذأ اذإ الإ الصأ هحاكن

 مهسفنأب حاكنلا مهل سيل نم مهب قحلأ باتكلا لهأو نوملسملا مهو حاكنلا ةيالو مهل نم ركذ

 . ءاقرألا مهو

 ملو « ءاقب ملسملا يف ققحتي قرلا نأل؛ كرشلا لهأ حاكن باب ىلع بابلااذه مدقو

 نم ريخ نمؤم دبعلو $ : ىلاعت هللا لاق ‹ رجلا كرشملا نم ريخ ملسملا قيقرلاو « ءادتبا ققحتي

 امنإ : نيحراشلا ضعب لاقو : ةبسانملا هجو نم يدنعاماذه «. ۲۲١( ةيآلا : ةرقبلا) « كرشم

 نوكي نأ يضتقي هنأل ؛ رثؤملا بقعي رثألاو « رفكلا راثآ نم قرلا نأل ىنارصنلا لصف نع هرخأ

 ۰ . ىهتنا «ىنعملا يف لاق ال كرشلا لهأ حاكن باب دعب اذه عضو

 يفو «اذكه هباتك يف ركذ هنإف ؛ يقانغسلا «ةياهنلا» بحاص نيحراشلا ضعب دارأ : تلق

 لصفو«لوصفلا نود باوبألا نيب الإ ىعارت ال ةبسانملا نأل « رظناّضيأ يزارتألا مالك

 ركذي نأ يغبنيو لالقتسالاب بابب سيلو « رهملا باب نمض يف لخاد ةينارصنلاو ينارصنلا

 اغإ « ارهم نوكي قيقرلاو «قيقرلا حاكنب ردص دق قيقرلا حاكن بابو «رهملا باب نيب ةبسانما
 . هيف عابي هتبقر يف نيد رهمل اف هالوم نذإب نيقرلا جوزت اذإف « قيقر ىلع ةأرما لجر جوزت

 حاكن يفامك « دقعيال يأ زوجي ال : ش ( امهالوم نذإب الإ ةمألاو دبعلا حاكن زوجي ال ) : م

 “عئادبلا» يف لاق اذكو : يجورسلا لاقو . نيدلا ظفاح انالوم ةمالعلا نع لقناذك « يلوضفلا

 هنكل « حيحص زئاج هنإف « ذفني ال هباوصو « هديس نذإ ريغب كولمملا حاكن زوجي ال :«ديفملا»و

 ميهاربإو « نسحلاو بيسملا نب ديعس لوق وهو « ىلوملا ةزاجإ ىلإ فوقوم هذافن لب ذفان ريغ

 هللا همحر- نيدلا نيز انخيش لاق < ةبيش يبأ نبا مهنع هاور < مكحلاو روصنمو « يعخللا
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 مالسلا هيلع هلوق انلو . حاكنلا كلميف ٠ قالطلا كلي هنأل دبعلل زوجي: -هللا همحر- كلام لاو

 ‹ «رهاع وهف هالوم نذإ ريغب جوزت دبع اأ »

 . مهنع يباطخلا ىكح اميف كلامو « يأرلا لهأ لوق وهو: - یلاعت

 ىلع ةجح هيف : بابلا ثيدح ىور امل اًضيأ انخيش لاقو . ديسلا ةزاجإ ىلع فوقوم : ةفينح وبأ
 يبأ نب دامح مهنم « ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو « حيحص ريغ هديس نذإ ريغب دبعلا حاكن نأ

 . ىهتنا« قاحسإو دمحأو « ىعفاشلاو « يعازوألاو «ناميلس

 ال : ظفلب يرودقلا لاق اذكو« باوصلا وه زوجي ال ةيادهلا» بحاص لوق ىلعف : تلق

 . زوجي

 . لطاب هحاکنف هدیس نذإ ریغب دبعلا حكن اذإو : دواد وب هاور ام اذه ديؤي : تلق نإف

 . -امهنع ىلاعت هللا ىضر- رمع نبا نع فورعم وهو فيعض ثيدحلا اذه : تلق

 ال هنأل ؛ دبعلاب ديق : ش ( حاكنلا كلميف قالطلا كلم هنأل ؛دبعلل زوجي : كلام لاقو ): م

 كولم وه ذإ «ةيرحلا لصأ ىلع ىقبيف ناسنإلا صاوخ نم حاكنلا نأل « عامجإلاب ةمّألل زوجي

 وهو هببس كلميف حاكنلا رثأ وهو قالطلا كله هنأ ىرت الآ  يمدآ هنأ ثيح نم ىلوملل

 «دبعلا حكني ال : ةيكلاملل «رهاوجلا» يف ركذ نكلو «هعضو كلي ءيش عفر كلم نم نأل ؛ حاكنلا

 دقعلا نإف ةمألا فالخب هيلع قلطي نأ ديسللو « حص هديس نذإ ريغب دقع نإف « هديس نذإب الإ

 يهو « دبعلا حاكن هكرت وأ هخسف ديسلل هنعو « هتزاجإب حصي الو « لطاب هنذإ ريغب اهيلع

 . هبسک نم الو «هجارخ ريغ نم هدي يف لصحتي اع ناقلعتم ءهل نامز ال ةقفنلاو رهملاو «ةذاش

 لبق دبعلا اهقلط نإو « ديسلا ةزاجإ ىلع فوقوم هحاكن :«ديهمتلا» يف رمع وبأ لاقو

 . جوز دعب الإ لحي ال اًقالط ناكل هديس ةزاجإ

 ‹ يعخنلاو « يبعشلا نع كلذ يور هيفو < ءطولا يف هيلع دح ال : «فارشألا» يفو

 ادإ ينازلا دح ءطولاب دحي : هباحصأو دواد لاقو . لبنح نباو ‹قاحسإو ٠ يعفاشلاو ‹ كلامو

 . روث وبأ لاق هبو «دحلا هيلع یریو « اّنز هحاکن

 وهف هالوم نذإ ريغب جوزت دبع اميأ ) : م : يب يبنلا لوق يأ : ش ( مالسلا هيلع هلوق انلو ) : م
 لاق : لاق - هنع یلاعت هللا يضر- رباج ثيدح نم يذمرتلا هاور ثيدحلااذه : ش ( رهاع

 نسح ثيدح : لاقو . « رهاع وهف هالوم نذإ ريغب ج وزت دبع امي ١ : اي هللا لوسر
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 كلذكو .امهالوم نذإ نودب هناكلمي الف« امهيف بيع حاكنلا ذإ« امهبييعت امهحاكن ذيفنت يف نألو

 ‹ بسكلا قح ىف رححلا كف تبجوأ ةباتكلا نأل؛ بتاكملا

 . ءاجرخی ملو دانسإالا حيحص نسح : لاقو < (هکردتسم)» يف مكاحلا هاورو « حیحص

 نبأ نع عفان نع« ةبقع نب ىسوم نع« جيرج نبا نع« لدنم ةياور نم ةجام نبا یورو
 مالكلا رم دقو « رهاع ناک هدیس نذإ ریغب دبعلا جوزت اذإ : ا هللا لوسر لاق : لاف رمع

 . هریغو يباطخلا هلاق «ناز يأ - رهاع -هلوق بيرق نع هيف

 ةمأ وأ ادبع ىرتشا ول اذهلو : ش ( امهيف بيع حاكنلا ذإ امهبييعت امهحاكن ذيفنت يف نألو ) : م

 نودب) : م حاكنلا ةمألاو دبعلا كلي الف يأ : ش ( هناکلمي الف ) : م هدری نآ هلف اهجوز نم هدجوف

 هلقنامك سيل هبهذم نأل ؛ كلامل باوج ليلعتلااذه ىفو : لمكألا لاق : ش ( امهالوم نذإ

 . هانيب دقو فنصللا

 ديلا عطق بوجو نإف ؛ صاصقلاو دودحلاب هرارقإ زاوجب لكشتساو : اًسضيأ لمكألا لاقو

 ةلزنمب ةفينح يبأ لوق ىلعامأو ‹ امهلوق ىلعامهيف بيع صاصقلا بوجوو « ةقرسلا يف

 . ةتكنلا هذه ليزي بيعتلا اذه ىلع هتيالوف بويعلا ىوقأ اًضيأ وهو « قاقحتسالا

 مزل نإو ءامهيف رثؤي ال قرلاو « هتيرح ىلع قاب ىلاعت هللا دودح يف قرلا نأب : بيجأو
 . یهتنا‹ هب ربتعی ال < ينمض وهف بييعت كلذ نم

 . - یلاعت هللا همحر- يقانغسلا مالك نم هلك اذه : تلق

 كف تبجوأ ةباتكلا نأل ) : م هالوم نذإ ريخب هجيوزت زوجي ال : ش ( بتاكملا كلذكو ) : م

 -رباج نع « ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع جيرج نبا نع ۱۹٤( /۲) مکاحلاو ۰ [۱۱۲۳] يذمرتلا هجرخأ (۱)

 . روهشم سلدم جيرج نباو نسحلا ةبتر نع هثيدحب لزني ال « مالك هيف هللا دبعو ٠ ًاعوفرم

 : عوفرم فیعض (۲)

 فيعض ثيدح اذه : دواد وبأ لاق : اًعوفرم رمع نبا نع عفان نع« رمع نب هللا دبع نع [۲۱۷۹] دواد وبأ هاور

 . فيعض هتاور دحأ رمع نب هللا دبعو : تلق . رمع نبا : لوق نم فوقوم وهو

 - رمع نبا نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «دحاولا دبع نب مساقلا نع[۱۹0۹] هجام نبا هاور : تلق

 الو رمع نبا نع « ليقع نبدمحم نب هللادبع نع ثيدحلااذه يور دقو :يذمرتلا لاق . ًاعوفرم

 . رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم نع جيرج نبا هاور دقو رباج نع هللا دبع ةياور نم وه اغإ حصي

 لاق :ًاعوفرم هب - یسوم نع هنع يومألا دیعس نب ییحیو يلع نب لدنم هاورف جیرج نبا یلع هيف فلتخاو

 جاجحو مصاع وبأ هاورو ًافوقوم رمع نبا نع عفان نع بويا هاورام باوصلاو هعفر يفامهوو ينطقرادلا

 . باوصلا وهو ًافوقوم هب جيرج نبا نع قازرلا دبعو
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 ؛ هتمأ جيوزت كلميو .هدبع جيوزت بتاكملا كلمي ال اذهلو «قرلا مكح ىلع حاكنلا قح يف ىقبيف
 جيوزت كلمتو « ىلوملا نذإ نودب اهسفن جيوزت كلمت ال ةبتاكملا اذكو « باستكالا باب نم هنأل
 رهملاف هالوم نذإب دبعلا جوزت اذإو . مئاق امهيف كلملا نأل؛ دلولا مأو ةربدملا اذكو ء انيب امل اهتمأ

 يف رهظ دقو« هلهأ نم هببس دوجول ءدبعلا ةبقر يف بجو نيد اذه نأل « هيف عابي هتبقر يف نيد
 يف امك « نويدلا باحصأ نع ةرضملل ًاعفد هتبقرب قلعنيف «هتهج نم نذإلا رودصل ىلوملا قح

 . ةراجتلا نيد

 . ناك امك « حاكنلا قح يف ةفوقوم هتبقر ىقبت ينعي : ش ( قرلا مكح ىلع حاكنلا قح يف ىقبيف)

 بتاكملا كلم ال ): م قرلا مكح ىلع حاكنلا مكح يف هئاقب لجألو يأ : ش ( اذهلو ) : م

 نأل يأ : ش ( هنأل ؛ هتمأ جيوزت كلميو ): م جوزلا قح يف بسكب سيل هنال : ش ( هدبع جیوزت

 ةمألل بجو رهم لك ذإ « ةقفنلاو رهملا لصحي هب ذإ : ش ( باستكالا باب نم ) : م هتمأ جيوزت

 . ىلوملل وهف لوخد وأ .دقعب

 ةراشإ : ش ( انيب امل اهتمأ جيوزت كلمتو « ىلوملا نذإ نودب اهسفن جيوزت كلمت ال ةبتاكم ا اذكو ) : م

 يةربدملا) : م حاكن زوجي ال كلذكو يأ : ش ( كلذكو ): م - باستكالا باب نم هنآأل - هلوق ىلإ

 ضوافملاو كيرشلاو براضملاو بتاكملاو ٠ يصولاو « يضاقلاو« دجلاو بألا : 'طوسبملا»
 . ةمألا جيوزت نوكلي

 هتبقر يف نيد ةقفنلا اذكو : ش ( هيف عابي ءهتبقر يف نيد رهملاف هالوم نذإب دبعلا جوزتاذإو )م

 « يشاترمتلا هركذاذك « تاف دق ءافيتسالا لحم نأل « ةقفنلاو رهملا طقس دبعلا تام ول ىتح

 يف بجو نيد اذه نأل ) : م رهملا يأ : ش (هيف عابي ) : م يعفاشلا باحصأ ضعبو «دمحأ لاق هبو

 مرلي المل هلبق ام نود : ش ( هيف عابی): م :هلوقل ليلد اذه : ش ( هلهأ نم هببس دوجول دبعلا ةبقر

 . هيف ةبقرلا عابت ةبقرلا يف بجو نيدلا اذه :هريدقت « بولطملا ىلع ةرداصملا

 لهآ نم يأ « هلهأ نم ببسلادوجو وهو «ىضتققملا ققحتلف بوجولا لصأ امآ

 . هلوقب هيلإ ةراشإلا ةهج نم نذإلادوجول « ىلوملا ةهج نم عناملا ءافتناو نويدلا

 باحصأ نع ةرضملل اعفد هتبقرب قلعتيف« هتهج نم نذإلا رودصل ىلوملا قح يف رهظ دقو ) : م

 سايق « ةراجتلا نيد يف عابيامك يأ : ش ( ةراجتلا نيد يف امك ) : م ءاسنلا ينعي : ش ( نويدلا

 نأل « ىلوملا نذإب جوزتلا ديق اغنإو« سانلا نع ررضلا عفد عماجلاو « كالهتسالا نيد ىلع

 الف ىلوملاامهنيب قرف مث« اهب لخدو « ىلوملا نذإ ريغب جوزت اذإ بتاكملا وأ ءربدملا وأ« دبعلا

 : ةيعفاشلل «جاهنملا» يفف « مهبتك يف ركذ ام اذه « ةثالثلا بهذم اذهو « قتعي ىتح هيلع رهم
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 ‹ كلم ىلإ كلم نم لقنلا نالمتحي ال امهنأل؛ هيف ناعابي الو رهملا ىف نايعسي بتاكملاو ربدملاو

 ء هالوم نذإ ريغب دبعلا جوزت اذإو .امهسفن نم ال امهبسك نم یدؤیف« ريبدتلاو ةباتكلا ءاقب عم
 هتك راتمو دقعلا اذه در نأل ‹ درلا لمتحي هنأل « ةزاجإب اذه سيلف « اهقراف وأ اهقلط : ىلوملا لاقف

 . ىلوأ هيلع لمحلا ناكف « ىندأ وه ذإ درمتملا دبعلا لاحب قيلأ وهو « ةقرافمو ًاقالط ىمسي

 اًنوذأم ناك نإف « حاكنلا دعب هبسك يف انهو « ديدحجلا يف اًرهم الو «هتقفن نمضي ال هنذأ اذِإ ديسلا

 : مهل «طوسبملا» يفو . حصألا يف لالا سأر يف اذكو « لالا نم هدي يف ام يفف ةراجتلا يف هل

 ىلع :لوق يفو « هتمذ يففاًبستكم الو هل اًنوذأم نكي مل نإف « لالا سأر يف سيل حصألا

 ال هدي يف هل لصحي اط ناقلعتم < هل نامزال رهملاو « ةقفنلا :ةيكلاملل «رهاوحلا» ىفو .ديسلا

 . هبسک نمالو «هجارخ نم سیل

 دييقتاذهو « ىلوملا دسفي نأ الإ هيف عابيو « هتبقرب قتلعتي رهملا : ةلبانحلل «ينغملا» يفو
 رايخلا تبثيو «دبعلا ةمذب قلعتي ةقفنلاو «رهملا نيد : ةيعفاشلل «زيجولا حرش يفو .انلوق

 ال دبع يف حاكنلا يف نذإلا نأل « ىلوملا ىلع بجي : لوق يفو . حصألا لوقلا يف ةأرملل
 هبسک يف زوجي اًبستکم ناک ولف « بسک هل نکی مل دبع يف اذهو « تانؤملل اًمازتلا بستكي

 لهو . ةقفنلاو رهملا ةأرملل مرغ هبسك نامز يف همدختساو « ىلوملا هسبح ول ىتح ٠ حاكنلا دعب
 . ىهتنا « نالوق هيف « ةقفنلاو رهملل هسفن رجوي نأ دبعلل

 عيمج يف عيب هنأل اناث عابيال نمشلا في ملواهرهم يف عيباذإ دبعلا نأل

 ‹ ائيشف ائيش بجي هنأل ؛ یرخأ ةرم عابي ةقفنلا نيد يفو . قتعلا دعب يقابلاب بلاطيو «رهملا
 . دمحأو كلامو «يعفاشلا لاق هبو « اهل رهم ال هتمأ هدبع جوز ولو « يشاترمتلا هركذ اذك

 ىلإ كلم نم لقنلا نالمتحي ال امهنأل « هيف ناعابي الو« رهملا يف نايعسبي بتاكملاو ربدملاو ) : م

 . ةبقرلا نم ءافيتسالا رذعتل : ش ( امهسفنأ نم ال امهبسك نم ىدؤيف « ريبدتلاو ةباتكلا ءاقب عم كلم

 لاقو : ش ( ةزاجإب اذه سيلف اهقراف وأ اهقلط : ىلوملا لاقف « هالوم نذإ ريغب دبعلا جوزت اذإو ) : م

 ءًالصأدقعلااذه دقعنيال دمحأو كلامو « ىعفاشلادنعو . ةزاجإ نوكي : ىليل ىبأ نبا

 نوكي هجوز يلوضفلا نأ ربخلا هغلب اذإ اميف اهقلط : هل لاق ولو . ةزاجإلا هقحلت ال ارغل ريصيو
 دقعلا اذه در نأل ءدرلا لمتحي ): ماهقراف وأ اهقلط ىلوملا مالك نأل يأ : ش ( هنأل ): م ةزاجإ

 دبعلا لاحب قيلأ درلا يأ : ش ( درمحملا دبعلا لاحب قيلأ وهو ةقرافمو < اًقالط ىمسي هتكراتمو

 توبثلا نم عنم هنأل ىندأ درلا يأ : ش ( ىندأ وهذإ ) : م ةعاطلا نع جراخلا دراملا يأ ءدرمتملا

 . عفرلا نم لهسأ عفدلاو « هدعب عقوم قالطلاو

 نأل « يلوضفلا ةلأسم فالخب : ش ( ىلوأ ) : م عفدلا ىلع يأ : ش ( هيلع لمحلا ناكف ) : م

 ىلع لمحي الف « هل ةناعإ يلوضفلا لعف نأل « هل اًتمض تبثف « ةزاجإلاب قيلطتلا كلي جوزلا
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 حاكن يف الإ نوكي ال يعجرلا قالطلا نأل « ةزاجإ وهف ‹ ةعجرلا كلمت ةقيلطت اهقلط : لاق نإو
 ؛اهب لخدو «ًادساف احاكن اهجوزتف ةمألا هذه جوزت :هدبعل لاق ول . ةراجإلا نيعنتف « حيحص

 يف نذإلا نأ هلصأو « قتع اذإ هنم ذخؤي :الاقو -هللا همحر-ةفينح يب دنع رهملا يف عابي هنإف

 فرصني امهدنعو . ىلوملا قح يف ًرهاظ رهملا اذه نوكيف « هدنع زئاجلاو  دسافلا مظتني حاكنلا

 ء ريغ ال زئاجلا ىلإ

 .درلا

 ةقيقحلاب لمعلاو « زاجم درلا يف حاكنلا كيلمت لاطبإل ةقيقحلا يف قالطلا : تلق نإف

 . زاجم

 . ىلوملا يأر ىلع تائتفا يهو « لاحلا ةلالدب كردت ةقيقحلا : تلق

 حاكن يف الإ نوكي ال يعجرلا قالطلا نأل ‹ ةزاجإ وهف « ةعجرلا كلمت ةقيلطت اهقلط :لاق نإو ) : م

 . ةقيلطت اهيلع عقوأ : لاق اذكو : ش ( ةزاجإلا نيعتتف « حيحص

 هب تبثي ال ءاسنلا نم اعبرأ جوزت وأ ٠ لاملاب كنيمي رفك :هدبعل ىلوملا لاق اذإ : ليق نإف

 . ةيرحلا دعب الإ نوكي ال ءاسنلا نم اعبرأ جوزتو « لاملاب ريفكتلا ناك نإو «دقعلا

 ‹ ءاضتقا تشي ال ةيعرشلا تافرصتلا ىف ةيلهألا تابثإ ىف ًالصأ ناك ام نأب : بيجأ

 حاكنلا نإف « هيف نحن ام فالخب كلذ قتع تابثإلا يفو . عئارشلاب رافكلا باطخ يف ناميإلاك

 . ةيلهألا تابثإ يف لصأب سيل

 اذه ىلعف « ةرحلا هذه لاق ول هنأل « هيف ةدئافال : ش ( ةمألا هذه جوزت :هدبعل لاق ولو ) : م

 كلذك كلذك نيعملا ريغ يف مكحلا نأل « نييعتلا يف ةراشإللا ركذ يف ةدئاف ال كلذكو ٠ فالحل ا

 ذخؤي : الاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع رهملا يف عابي هنإف « اهب لخدو « ادساف احاكن اهجوزتف ) :م

 لخدف ءادساف احاكن اهجوزتف ةدحاو جوزتي نأ هل نذأ اذإو « لصألا ظفلو : ش ( قتعاذإ هنم

 ىتح هيلع ءيش ال : دمحمو فسوي وبأ لاقو . ةفينح يبأ لوق يف قرلا لاح يف رهملا ذخأ اهب

 هلوانت يفو :«ينغملا» يفو . هتبقر يف لوق يفو « امهلوقك هتمذ يف : يعفاشلا دنعو «قتعي

 . لامتحا دسافلا

 ( هدنع زئاج لاو «دسافلا مظتني حاكنلا يف نفإلا نأ ) : م ةفينح يبأ لصأ يأ : ش ( هلصأو ) : م

 هنذإ ببسب : ش ( ىلوملا قح يف ارهاظ رهملا اذه نوكيف) : م ةفينح يبأ دنع امهلمشي يأ : ش

 ( ريغ ال ) : م زئاجلا حاكنلا يأ : ش ( زئاجلا ىلإ ) : م نذإلا يأ : ش ( فرصني امهدنعو ) : م
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 لبقتسملا يف حاكنلا نم دوصقملا نأ امهل. قاتعلا دعب هب ذخاؤيف « ىلوملا قح يف ًارهاظ نوكي الف

 فالخب « زئاجلا ىلإ فرصني جوزتي ال فلح ول اذهلو« زئاجل اب كلذو« نيصحتلاو فافعإلا
 ىلع يرجيف «قلطم ظفللا نأ هلو. تافرصتلا كلم وهو« لصاح دصاقملا ضعب نأل« عيبلا

 رهملا بوجوو ‹« بسنلاك لصاح دسافلا حاكنلا يف دصاقملا ضعبو « عيبلا يف امك« هقالطإ

 ‹ ءطولا دوجو رابتعا ىلع ةدعلاو

 يف ارهاظ نوکی الف ) : م هانرکذ دقو « هیلوق رهظآ يف يعفاشلا لاق هبو « مظتني الو ينعي : ش
 يبأال يأ : ش (امهل . قاتعلا دعب هب ذخاؤيف ) : م لاحلا يف دبعلا هب ذخاؤي الو : ش ( ىلوملا قح

 :م ةفعلا ليصحت يأ : ش ( فافعإلا لبقتسملا يف حاكنلا نم دوصقملا نأ) : م دمحمو فسوي

 : مالإنوكيال فافعإلا يأ : ش ( كلذو ) : م مارحلا نع سفنلا نيصحت يأ : ش ( نيصحتلاو)

 هنع ربخملا ققحت يضاملا يف حاكنلا يف هدارم نأل «لبقتسمل اب ديق زئاجلا حاكنلا يأ : ش ( زئاجلاب)

 . هتلاحتسال نيصحتلاب ال « بسحف

 ال فلح ول ): م فافعإلا لبقتسملا يف حاكنلا نم دوصقملا نوك لجأل يأ : ش (اذهلو ) : م

 . دسافلاب ثنحي الف « دسافلا ىلإ فرصني الو : ش ( زئاجلا ىلإ ) : م هني : ش ( فرصني جوزتي

 ربخملا ققحت هدوصقم نأ انركذ امل هنيي يف ٹنحی ادساف جوزت ناک دقو « جوزت ام هنأ فلح ولو

 . اطوسبملا» يف اذك « نيصحتتلا «هنع

 ضمعب نأل):م حيحصلاو دسافلا مظتني عيبلاب هرمأ ول ينعي : ش ( عيبلا فالخب) : م

 : هلوق رسفو : ش ( لصاح ) : م تافرصتلا نم كلذ وحنو ةبهلاو قاتعإلا وهو : ش (دصاقملا

 يبألو يأ : ش ( هلو ) : م هانركذ دقو : ش ( تافرصتلا كلم وهو) : م :هلوقب دصاقملا ضعب

 نأل « ةحصلاب ديقي الو : ش ( هقالطإ ىلع يرجيف قلطم) : م جوزت : ش ( ظفللا نأ ): م ةفينح

 ةفص نود ةفصب ديقتياذكف « دقعلا لصأ ىف ىلوملا نم نذإلاو ءدقعلا اتفصو « داسفلاو ةحصلا

 ضعبو ) : م حيحصلاو دسافلا مظتني قلطم عيبلاب رمألا نأ امك يأ : ش ( عيبلا يف امك ) : م

 حاكنلا يف هب دصقي ءيش ال لاقيامع اًباوج اذه ناك : ش (لصاح دسافلا حاكنلا يف دصاقمل

 . - لصاح دصاقملا ضعبو- : هلوقب باجأف « دسافلا

 ةدعلا بوجو يأ : ش ( ةدعلاو رهملا بوجوو ) : م بسنلا توبثك يأ : ش ( بسنلاک ) : م

 نم دحلا طوقساذكو : ش ( ءطولا دوجو رابتعا ىلع ): م :هلوقب هيلإ راشأ « لوخدلا طرشب

 هنع ىلوملا اضر طرتشي امنإو « حاكنلا ةرشابمل لهأ دبعلا : «ناخ يضاق» يفو . دصاقملا ضعب

 . دسافلاو حيحصلا نيب قرف ال اذه يفو « هتيلاج رهملا قتلعتل

 هتبقر يف رهملا همزلي هيف اهب لخدو < اًضيأ دسافلا حاكنلا يف هل نذأ ول : «مئادبلا» يفو

 رهم « نارهم همزلي سايقلا يفف ىلوملا هزاجأ مث« فوقوملا يف لحد ولو « قافتالاب لاحلل
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 ةوسأ ةأرملاو« زاج ةأرما اًتویدم هل انوذأم ادبع جوز نمو . ةقيرطلا هذه ىلع ةعونمب نيميلا ةلأسمو

 ةبقرلا كلم ىلوملا ةيالو ببس نأ ههجوو « لثملا رهمب حاكنلا ناك اذإ هانعمو اهرهم يف ءامرغلل
 بجو حاكنلا حص اذإ هنأ الإ دوصقم لاطبإلاب ءامرغلا قح يقالي ال حاكنلاو« هرکذنام ىلع

 ةعونمم نيميلا ةلأسمو ) : م. دحاو رهم همزلي ناسحتسألا يفو « ةزاجإلاب دصقلاب رهمو لوخدلاب

 لكلا لوق ناك نئلو « قالطإلا ىلع قلطملا ظفللا ءارجإ ةقيرط ينعي : ش ( ةقيرطلا هذه ىلع
 هذه : - ىلاعت هللا همحر- يكاكلا لاقو . فرعلا ىلع نايإلا ىنبم نأ ةفينح يبأل رذعلاف
 . نتملا يف تركذ امهادحإ : ناتقيرط ةلأسملا يفو . ىرخأ ةقيرط

 يف دبعلا نأل ‹« عضبلا كيلمتب ال « رهملاب هتبقر لغشل ىلوملا نذإ ىلإ ةجاحلا نأ :ةيناثلا
 ةقيرطلا ىلعال « ىلوألا ةقيرطلا ىلع ةعونم نيميلا ةلأسمو « ةيرحلا لصأ ىلع ىقبي هقح
 اهيلع دقعلا ددج اذإ اميف رهظت ةلأسملا هذه يف مهفالتحخا ةرمثو . ىفخي ال ام ىلع < ةيناشلا

 ؛ ةفينح يبأ دنع زوجيال نذإ ريغب اًحيجص ىرخأ ةًأرما جوزتو « نذإ الب ةحصلا طئارشب
 يف ركذاذك « دسافلا لوانتي ال هنأل . ءاهتنالا مدعل زوجيامهدنعو < دسافلاب رمألا ءاهتنال

 . «طوسبملا»

 يف هب حرص « نويدملا نوذأملاب دارملا : ش ( زاج ةأرما اًتويدم هل اًنوذأم ادبع جوز نمو ) : م
 لاقو : ش (اهرهم يف ءامرغلل ةوسأ ةأرملاو ): م هتبقر يف رهملاو « حاكنلا زاجو «يفاكلا»

 هيلوق رهظأ يفو « حاكنلا دعب لصاحلا هدي يفام ىلع حبرب ناقلعتي ةقفنلاو رهملا : يعفاشلا

 ال امهرهظأ .ناهجو هيف لالا سأرب قلعتي لهو « هلبق وأ حاكنلا دعب لصح ءاوس حبرلا

 : ش ( لثملا رهمب حاكنلا ناك اذإ ) : م ءامرغلل ةوسأ ةأرملاو :انلوق ىنعم يأ : ش ( هانعمو ) : م

 كلهتسا اذإ امك كلذو « مهنويد ردق ىلع ءامرغلا برضتو « اهرهمب دبعلا نمث يف ةأرملا برضت

 . ءامرغلا ةوسأ لام لا بحاص نوكي ناسنإ لام دبعلا

 ةيالو ببس نأ ) : م ثيح نم ءامرغلل ةوسأ ةأرم لا نوك هجو يأ : ش ( كلذ هجوو ) : م

 انلو - :هلوقب ةلأسملا هذه دعب اميف يأ : ش ( هركذن ام ىلع ةبقرلا كلم ) : م حاكنإال : ش (ىلوملا

 يقالي ال حاكنلاو ) : م كالهلا ببس وه يذلا انزلا نع هنيصحت يف نأل - هكلم حالصإ حاكنلا نأ

 امأو ‹ كلذب ققحتت امغنإ ةيعناملا نأل ؛ - ادوصقم - هلوقب ديق : ش (ادوصقم لاطبإلاب ءامرغلا قح

 ال ءامرغلا قحو « ةيمدآلل حاكنلا ةيلحم نأل « كلذك انه اهو « هب ربتعي الف ايفخ ناك اذإ

 . اهيقالي

 درم ال ببسب نيدلا بجو ) : م هكلمل اًتيصحت ىلوملا ةيالوف : ش ( حاكنلا حص اذإ هنآ الإ ) : م
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 . ءامرغلل ةوسأ اهلثم رهمف « ةأرما جوزت اذإ نويدملا ضيرملاك راصو كالهتسالا نيد هباشف هل

 ترفظ ىتم:جوزلل لاقيو « ىلوملا مدخت اهنكلو« جوزلا تيب اهئوبي نأ هيلع سيلف هتمأ جوز نمو
 ةقفنلا اهلف ًاتيب هعم اهأوب نإف « هل لاطبإ ةئوبتلاو « قاب مادختسالا يف ىلوملا قح نأل ؛ اهتتطو اهب

 . سابتحالا لباقت ةقفنلا نأل ؛ الف الإو « ىنكسلاو

 : ش ( كالهتسالا نيد هباشف) :م كلذك ناك نإو « لاما توبث نع حاكنلا كاكفنا مدعل : ش (هل

 ( راصو ) : م ءامرغلا ةوسأ لالا بحاص راص ناسنإ لام كلهتسا اذإ نويدملا نوذأملا دبعلا نإف

 ( ءامرغلل ةوسأ اهلثم رهمف « ةأرما جوزت اذإ نويدملا ضيرملاك ) : م نويدملاو نوذأملا دبعلا يأ : ش

 رثكأ لثملا رهم ناك اذإو < ةحصلا ءامرغ يأ - قحلا بلط يف ةيواسملا ةوسألاب دراو يأ :ش

 . ضرملا نيد عم ةحصلا نيدك مهقح« اهلثم رهم مهئافيتسا ىلإ رخؤت لب «مهيواست الف «هنم

 . حصي ال نأ بجوف ءامرغلاب رارضإ هيفو « هتبقر ةيلاب قلعتي رهملا : تلق نإف

 ةيلام الو رجلا حاكن حصياذهو « هتبقر ةيلامب هل قتلعت ال حاكنلاف « كلذ ملسن ال : تلق

 ءامرخلا قحو « لاملا يف فرصتلا ةيالو امهل سيلو « ةريغصلا ناجوزي معلاو خآلاو « هتبقر يف

 . رهملاب حصيف ‹ مهقح رهلا بوجو يقالي ملف « ةيلام اب قلعتي

 اذإ هل هأوبو « ًالزنم هأوب :لاقي : ش ( جوزلا تيب اهئوبي نأ هيلع سيلف هتمآ جوز نمو ) : م
 راهنلاب اهمدختسي :دمحأو «يعفاشلا لاق نكلو « ءاهقفلا دحأل هيف فالح الو « هايإ هنكسأ

 . اهجوز ىلإ « اليل اهملسيو

 يفر . اهلهأ دنع كلذ نيب اميف اهجوز اهيتأيو « ثالث دعب ةليل هيلإ اهملسي : كلام لاقو
 اهب عاتمتسالا ديسلا ىلع مرحيو « جيوزتلاب لطبيال ةمألا مادختسا : ةيكلاملل ؛رهاوجلا»

 اندنعو « لبنح نب دمحأ لاق هبو « دقعلا ىف كلذ طرتشي نأ الإ < ًالزنم اهئوبي نأ هيلع سيلو

 . ريغال حاكنلا يف ءطولا لح جوزلل حلا نأل « اهمادختسا نم هعنمي ال «لطاب كلذ طرش

 مادختسالا يف ىلوملا قح نأل ؛ اهتتطو اهب ترفظ ىتنم جوزلل لاقيو « ىلوملا مدخت اهنكلو ) : م

 اهلف ء اتيب ) : م جوزلا عم يأ : ش ( هعم اهأوب نإف ) : م ىلوملا قحا يأ : ش ( هل لاطبإ ةئوبتلاو « قاب

 ‹ ةقفنلا مزلي الف هعماهئوبي ملنإ : ش (الفالإو) : م « جوزلا ىلع : ش (ىنكسلاو « ةقفنلا

 . جوزلا ىلع ىنكسلاو

 ريغ يف اذه نكل «دجوي ملو « سابتحالا ءازج ينعي : ش ( سابتحالا لباقت ةقفنلا نأل ) : م

 باتك حرش يف حرص هبو « ةئوبتلا دجوت مل نإو « ىنكسلاو ةقفنلااهل ةبتاكملا نأل ؛ ةبتاكما

 مادختسا كليال ىلوملا نأ دلولا مأو « ةربدملاو ةمألا نيبو امهنيب قرفلاو « فاصخلل تاقفنلا

 . نهمادختسا ىلوملل نإف « نهفالخب ىلوملا ةئوبت ىلإ جاتحي الف « ةبتاكملا
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 امك« ةئوبتلاب طقسي الف « كلملا ءاقبل قاب قحلا نأل ؛ كلذ هل اهمدختسي نأ هل ادب مث ًاتبب اهأوب ولو

 ءامهاضر ركذي ملو «هتمأو هدبع ىلوملا جيوزت ركذ: - هللا همحر - لاق . حاكنلاب طقسي ال

 ال - هللا همحر- يعفاشلا دنعو. حاكنلا ىلع امهرابجإ ىلاوملل نأل انبهذم ىلإ عجرياذهو

 ؛ - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو «دبعلا يف رابجإ

 « ةئوبتلاب طقسي الف كلما ءاقبل قاب قحلا نأل ؛ كلذ هل اهمدختسي نأ هل ادب مث اتيب اهأوب ولو ) : م

 هحاكنإب ىلوملا قح طقسي ال امك يأ «ىلوملل رهظ مث يأ « رهظو : ش ( حاكنلاب طقسي ال امك

 . ريغال حاكنلا كلم جوزلل قحتسملا نأل « اهايإ

 اهسفن تعنم اذإ ةرحلاك ةئوبتلا دعب مادختسالاب ةقفنلا طقست ال نأ يغبني : تلق نإف

 ناكف « جوزلا لبق نم تيوفتلا دجو هيلع سيقما نأل ؛ حيحص ريغ سايقلا : تلق

 «سابتحالا ءازج ةقفنلاو «تيوفتلا دجوي مل هيف نحن اميفو « اهتقفن طقست ملف « قحب اهعانتما
 . ةقفنلا تطقسف دجوي ملو

 هيلع بجي اهضعب عفانم جوزلا كلم امل هنأل ؛ ةئوبتلا هيلع بجي نأ يغبني : تلق نإف

 . ميلستلا نم ةئوبتلاو ٠ اهميلست

 ىتم : هل لاق نأب « ةئوبتلا نودب ققحتي ميلستلا نإف ٠ ميلستلا ىلع دئاز رمأ ةئوبتلا : انلق

 « دلوب ةمألا تءاج ولو «ناكمإلا ردقب نيقحلا نيب اعمج هئوبتلا همزلي الف اهتتطو اهب ترفظ
 ةرفاسملا جوزلل نأ : «رهاوجلا» يف ركذو بألا ىلعال هكلام هنأل ؛ اهالوم ىلع اهدلو ةقفتف

 ديسلا هعزني ملف « اهلام نم لام ةمألل رهملاو « اتيب اهأوب اذإ هيلع ةقفنلاو « اهعم جرخيو ءاهب
 نبا لاق « اهب رفسلا ديسلا دارأ نإو « كلذ هل سيلف اهب ةرفاسملا جوزلا دارأ اذإ : «ينغملا» يفو

 . يردأ ال : لبنح

 جيوزت ) : م «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ : ش ( ركذ ) : م فنصملا يأ : ش ( : لاق) : م

 ال مأ حاكنلا ةحصل طرش امهاضر نإ : لقي مل ينعي : ش ( امهاضر ركذي ملو  هتمأو هدبع ىلوملا

 یلوملل نأل ): م : هلوق ینعم وهو « اهاضر الب هجیوزت وهو : ش ( انبهذم ىلإ عجری اذهو ) : م

 ‹ اهنم هرك ىلع هتمأ جوزي نأ ىلوملل : « يواحطلا حرش » يف لاق : ش ( حاكنلا ىلع امهرابجإ

 اريبك ناك نإو « كلذكف ًاريغص ناك اذإ دبعلا يف امأو . عامجإلاب « ةريبك وأ تناك ةريغص

 «دبعلااضرب الإ زوجي ال : لاق هنأ فسوي ىبأ نع يورو . ةياورلا رهاظ ىف اندنع كلذكف

 : هلوقب هيلإ راشملا يعفاشلا لوق وهو
 : ش ( ةفينح يبأ نع ةياور وهو ) : م دمحأ لاق هبو : ش ( دبعلل رابجإ ال يعفاشلا دنعو ) : م

 يف - يعفاشلا لاقو « ةذاش ةياور يهو « ةفينح يبأ نع « يواحطلا ةياور وه : يربولا لاق
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 كلي الف « لام هنإ ثيح نم ىلوملا كلم تحت لخاد دبعلاو «ةيمدآلا صئاصخ نم حاكنلا نأل

 ؛ هكلمل حالصإ حاكنإلا نأ انلو . اهكيلمت كلميف اهعضب عفانم كلام هنأل ؛ ةمألا فالخب « هحاكنإ

 فالخب « ةمألاب ًارابتعا هكلميف ناصقنلا وأ كالهلا ببس وه يذلا ء انزلا نع هنيصحت هيف نأل

 مث « هتمأ جوز نمو : لاق . امهاضر طرتشيف «ًافرصت رارحألاب اقحتلا امهنأل « ةبتاكملاو بتاكملا

 رهملا هيلع : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ءاهل رهم الف جوزلا اهب لخدي نأ لبق اهلتق
 ‹ء اهفنآ فتح اهتومب ًارابتعا اهالومل

 زوجي ةمألا يف امأ « دبعلا يف فالخلا اذهو « انلوقك - ةياور يف - دمحأو « كلامو -  ميدقلا

 اذكو «عامجإلاب اربج ةبتاكملاو بتاكملا جيوزت زوجي الو «عامجإلاب اهاضر ريغب اهيلع «هدقع
 . دمحأو ‹ كلامو « ىعفاشلاو « ةفينح ىبأ دنع ةاعستسملا ىف

 هنوکل ؛اهاضر الب : ش ( اهکیلمت كلم يف ‹ اهعضب عفانم كلام هنأل ‹ ةمألا فالخب « هحاكنإ كلمي

 ‹ هتبقر [. . .] هكولمم نأ ينعي : ش ( هكلمل حالصإ حاكنإلا نأ انلو ): م . هكلم صلاخ يف اًقرصت

 وه يذلا ءانزلا نع هنيصحت هيف نأل ) : م هنم حاكنلاو « هيف هكلم ةنايصب رعشي فرصت لك كلميف

 الأ « مزال ناصقنلاف «حرجلا وأ دلجلا قرخل كلهي امر دلحلاب ذإ : ش ( ناصقنلا وأ كالهلا ببس

 ( هكلميف ): مامهنع هنوص حاكنلا يف ناكف « درلا هلف « انزلا يف دح ادبع ىرتشا ول هنأ ىرت

 .هاضر الب :ش

 ؛ اهعضب عفانم كلمت اربج ةمألا حاكنإ زاوج يف طانملا سيلو ‹ ناصقنلاو كالهلل بجوملا انزلا

 ‹ اهجيوزت ردقي الو ةأرملا عضب عفانم كلي جوزلا نإف ٠ سكعني الو رابجإلا عم درطي ال هنأل
 . ادساف هب ليدعتلا ناكف ءاهعضب عفانم كلي الو «ةريغصلا جيوزت كلمي ىلوملاو

 نيصحت رابتعاب رابجإلا ناك ول : لاقيامع باوج اذه : ش ( ةبتاكملاو بتاكملا فالخب ) : م

 . ةبتاكملاو بتاكملا فالخب :هلوقب باجأف « زجي ملو « ةبتاكملاو بتاكملا يف زاجل كلما

 رظن ديسلا كلم يفف « فرصتلا ثيح نم يأ : ش ( اًدرصت رارحألاب اقحتلا امهنأل ) : م

 فرصتلا كلل تيوفت امهجيوزت يف نوكيف « ادي ناكلام امهنأل ؛ امهيف هكلمروصقل « امهل

 . امهجيوزت ىلوملا دارأ اذإ يأ : ش ( امهاضر طرتشيف ) : مكلذك ناك اذإف امهيلع

 ىلع يأ : ش ( اهفنأ فتح اهتومب ارابتعا اهالومل رهملا هيلع : الاقو ): م دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 طقسي ال يبنجأ اهلتق اذإ هنأل ؛ -اهلتق مث - : هلوقبديق « اهلتق يتلا ةمألا ىلومل رهملا جوزلا

 ال لوخدلا دعب اهلتق اذإ هنأل ؛ - اهب حوزلا لخدي نأ لبق - : هلوقبديقو « قافتالاب رهملا
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 ييلستلا لبق لدبملا عنم هنأ هلو . يبنجأ اهلتق اذإ امك راصف « هلجأب تيم لوتقملا نأل اذهو

 . ةرحلا تدترا اذإ امك « لدبلا عنمب ىزاجيف

 اذكو « قافتالاب رهملاب هبلاطي ال جوزلا هيلع ردقي ال ناكمب ىلوملا اهبيغاذإو ٠ قافتالاب طقسي
 هنإف رصملا نم اهب بهذف « هريغ وأ « ناطلس نم اهعاب وأ ٠ اهيلع ردقي ال ناكم يف تباغ اذإ
 . اهسفن تراتخاف « لوخدلا لبق اهقتعأ ول اذكو ٠ جوزلا نع رهملاب ةبلاطملا طقسي

 هيف اهسفن تلتق اذإ ةرحلاو « قافتالاب رهملا طقسي لوخدلا لبق ةرحلا وأ «ةمألا تدترا اذإو

 اهرهم طقسي ال يبنجأ اهلتق وأ اهسفن ةأرملا تلتق ول :«جاهنملا» يفو . ةفينح يبآ نع ناتياور
 ال يبنجأ اهلتق وأ ءاهسفن تلتقاذإ ةمألاو . قافتالاب طقسي ال لوخدلا لبق يعفاشلا دنع

 ‹ اهسقن تلتق وأ ىبنجأ وأ اهديس ةمألا تلتق ول : «رهاوجلا» ىفو « ىعفاشلا دنع اهرهم طقسي
 ىلع تام اذإ -هفنأ فتح تام - : مهلوق :«برغما» يف لاق  اهفنأ فتح اهتوم ىلع اًسايق يأ
 . تاماذإ ناويح لك يف رمع مث «يمدآلا قح يف اذه : ليق ٠ شرفلا

 اوناك «كالهلا فتحلاو تامف هفنأل طقس هنأك هفنأ فتح ىلع تام : ريثألا نبا لاقو

 . هتحارج نم تجرخ حرج اذإف « هفنآ نم جرخت نمؤملا حور نآ نوليختي

 ل : ش ( هلجأب تيم لوتقملا نأل ) : م اهفنأ فتح اهتومب اهلتق رابتعا يأ : ش ( اذهو )م
 اهلتق اذإ امك ) : م اذه مكح يأ : ش ( راصف ): م ةعامجل او ةنسلا لهأ دنعاذه ىوس هل لصأ

 . طقسي ال ثيح : ش ( يبنجأ

 وهو : ش (لدبملا عنم): م يلولا نأ يأ : ش ( هنأ ): م ةفينح يبل يأ : ش ( هلو ) : م

 وهو : ش ( لدبلا عنب ىزاجيف ): م جوزلا ىلإ هميلست لبق يأ : ش (ميلستلا لبق ): م عضبلا
 اه كلذكف « اهلعفل ةازاجماهرهم طقسي ثيح : ش (ةرححلا تدترااذإ امك ): م رهملا

 . لدبلا عنمت هتازاجم انه

 اذإ : انلوقب انديق امنإو :لاق مث « ةاواسملل اًقيقحت ةازاجملا لهآ نم ناك اذإ : يكاكلا لاقو

 اهجوز نبا تلبق ةنونجملا وأ اهجوز مأ نم تعضترا ول ةريغصلا نأل . ةازاجملا لهآ نم ناك

 « ىلوملا فالخب ةزاجملا لهأ نماسيلامهنأل ؛ رهملا طقسي مل اتناب ىتح « لوخدلا لبق ةوهشب

 . ةرافكلا هيلع بجي ىتح « ةازاجملا لهأ نم نإف

 فالخب « ةفينح يبأ لوق ىلع رهملا طقسب ال نأ بجي : اولاقاًيبص ىلوملا ناك ولو
 مرحياذهلو « اهقح يف روظحم دادترالا نأل ؛ دادترالاب اهرهم طقسي ثيح تدترا اذإ ةريغصلا

 نع ةياور ال ؟اهرهم طقسي له ةمآلا دادترا ىف نأل ؛ ةرحلاب دادترالاب انديق امنإو ٠ ثاريملا نع

 . طقسي : ليقو « طقسي ال : ليق « هيف خياشملا فلتخاو « هيف انباحسصأ
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 نإو . رهملا قح يف اذكف « ةيدلاو صاصقلا بجو ىتح ًافالتإ لعج ايندلا ماكحأ يف لتقلاو

 هربتعي وه ٠ -هللا همحر- رفزل ًافالخ ءرهملا اهلف اهجوز اهب لخدي نأ لبق اهسفن ةرح تلتق

 قح يف ةربتعم ريغ هسفن ىلع دبعلا ةيانج نأ انلو . هانيب ام عماحلاو ء هتمأ ىلوملا لتقبو «ةدرلاب

 ء ايندلا ماكحأ يف ربتعم هنأل « هتمأ ىلوملا لتق فالخب « اهفنأ فتح اهتوم هباسشف ءايندلا ماكحأ

 لزعلا يف نذإلاف ةمأ جوزت اذإو « هيلع ةرافكلا بجت ىتح

 « هلجأب تيم لوتقملا نأل : امهلوق نع باوج اذه : ش ( ابندلا ماكحأ يف لتقلاو ): م

 اقالتإ لعج ) : م ايندلا ماكحأ يف نكلو « ىلاعت هللا دنع لجأب ةقيقحلا يف تقؤم لتقلا نآ : هنايب

 ىلع صاصقلا بجي ال اذه « ًاطخلا يف : ش ( ةيدلاو ) : م دمعلا يف : ش ( صاصقلا بجو ىتح

 نأ ينعي : ش ( رهملا قح يفاذكف ): م مثإلا هيلع نكل «هل هيلع بجي هنأ ةلاحتسال ىلوملا

 ريغ هنأك لعجو « رهملا قح يف اًقالتإ لعج اذكف « ةيدلاو صاصقلا قح يف اًقالتإ لعج لتقلا

 . اًقالتإ لعج لتقلا نأ امك ينعي « توما

 لاق هبو : ش ( رفزل اًقالخ٬ رهملا اهلف اهجوز اهب لخدب نأ لبق اهسفن ةرح تلتق نإو ) : م
 «طوسبملا» يفو : لاق مث « رفزل اًقالخ ناكم يعفاشلل اًفالخ :«يفاكلا» حرش يفو ٠ يعفاشلا

 يفو «يعفاشلا نم لوقاذهو ءامهركذ «يفاكلا» يفو « رفز ناكم يعفاشلا :لاق

 ‹ ناقيرط هيف باحصألل :زيجولا حرش» يفو « اهلثم رهم طقسي ال هنأ صوصنملا: «ةيلحلا»

 « رفز لاق امك طقسي هنأ : امهدحأ « جيرختلاو لقنلاب « نيلوق ىلع ةلأسملا نأ : امهرهشأ

 . ينزملا رايتخا وهو ٠ طقسي ال : يناثلاو

 اذإ ينعي ةدرلا مكح ىلع ةلأسملا هذه مكح سيقي رفز يآ : ش ( ةدرلاب هربتعي وهو ): م

 : م هتمأ ىلوملا لتقب اضيأ ربتعيو يأ : ش ( هتمأ ىلوملا لتقبو ) : م اهب لوخدلا لبق ةرحلا تدترا

 ةدر وهو ‹ هيلع سيقملا نيبو ءاهسفن ةرحلا لتق وهو ‹ سيقما نيب عماجلا يأ : ش ( ماج او)

 ىزاجي لدبملا عنم مكح هل نم نأ وهو : ش ( هانيب ام ): م هتمأ ىلوملا لتقو ٠ لوحخدلا لبق ةرحلا

 فسوي ابأ نأل ؛ ةفينح يبأ لوق ىلع حصياغنإ ٠ هتمأ ىلوملا لتق رفز سايقو « لدبلا عنج
 . هتمأ ىلوملا لتق يف رهملا طوقسب نالوقي ال دمحمو

 ةفينح وبأ لاق اذهل : ش ( ايندلا ماكحأ قح يف ةربتعم ريغ هسفن ىلع دبعلا ةيانج نأ انلو ) : م

 ( اهفنأ فتح اهتوم ) : ماهسفن اهلتق يأ : ش ( هباشف ) : م اهيلع ىلصيو لسغت اهنإ :دمحمو
 : ش ( هتمأ ىلوملا لتق فالخب ): م قافتالاب اهرهم طقسي ال اهفنآ فتح تتام اذإ اهنإف :ش

 ( هيلع ةرافكلا بجت ىتح « ايندلا ماكحأ قح يف ربتعي هنأل ) : م هتمآ ىلوملا لتقيو : هلوق نع باوج
 . نيد اهيلع ناك نإ ىلوملا ىلع نامضلا بجي كلذكو « ًأطخ اهلتق اذإ ينعي : ش

 دلوتي اليك « اهنع هتوهش لزعيو اهأطي نأ وهو : ش ( لزعلا يف نذإلاف ةمأ جوزت اذإو ) : م
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 نذإلا نأ -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نعو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ‹ ىلوملا ىلإ

 اهاضر طرتشيف « اهقح صقني لزعلا يفو « ةبلاطملا ةيالو اهل تبثت ىتح اهقح ءطولا نأل اهيلإ

 . اهاضر ربتعي الف ‹ اهل ةبلاطم ال هنأل ؛ ةكولمملا ةمألا فالخب ءةرحلا يف امك

 يفو « ءاملعلا عامجإب لالح ةكولمملا ةمألا يف لزعلا : ش ( ةفينح يبأ دنع ىلوملا ىلإ ) : م دلولا

 يعفاشللو ءاندنع زوجي نذإلابو اضرلا ريغب حصألا يف يعفاشلا دنع زوجي ةحوكنم ا ةمألا

 . ةفينح يبأ دنع ىلوملل نذإلا ةيالو نكلو «دمحأو كلامو هجو

 . يزارتألا هلاق ‹ ةمألا يأ : ش ( اهيلإ نذإلا نأ دمحمو فسوي يبأ نعو ) : م

 هذه نأل ؛حصأ وهو اهيلإ نذإلا نأ :دمحمو فسوي يبأ نعو : ةيادهلا» خسن ضعب يفو

 يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم ىور «هيف اهتروصو «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم ةلأسملا
 ‹« فالخلا ركذي ملو « ىلوملا ىلإ لزعلا يف نذإلا : لاق « اهنع لزعي نأ دارأف « هتمأ جوز لجر

 حرش يف يودزبلا مالسإلا رخف لاق اذهلو « ةفينح وبأ لاق امك « امهنع ةياورلا رهاظ نأ لدف
 ملو « «بولطملا ريخ» يفو : تلق اهيلإ لزعلا نأ دمحمو فسوي يبأ نعو : «ريغصلا عماجلا»

 . اهيلإ نذإلاب امهنع هيفو « افالخ امهنع ركذي

 يبأ دنع ىلوملا نذإب الإ اهنع جوزلا لزعي ال « دبعو رح تحت ةمألا : راحبلا ىقتلم» يفو
 .«ناخ يضاقا»و «عئادبلا» يف اذكهو « ضرت مل وأ ةمألا تيضر ةفينح

 يف رذنملا نبا لاقو « ةمألا نعالو « ةرحلا نع لزعلا لحي ال :«ىلحملا» يف مزح نبا لاقو

 نب دعسو « بلاط يبأ نب يلع ةباحصلا نم ةعامج ةيراج نع لزعلا يف صخر : «فارشآلا»
 « هللا دبع نب رباجو «سابع نباو « يراصنألا بويأ وبأو « تباث نب ديزو «٠ صاقو يبا

 لاق هبو « مهنع ىلاعت هللا يضر ترألا نب بابخو « يلع نب نسحلاو « يبأو « سنأو

 ‹ رمع نباو « دوعسم نبأو « رمعو «ركب يبأ نعو « سواطو « بيسملا نب ديعس
 . هتهارک

 : ش ( ةبلاطملا ةيالو اهل تبثت ىتح ) : م ةحوكنملا ةمألا تح يأ : ش ( اهقح ءطولا نال ) : م

 امك يأ : ش ( ةرحلا يف امك اهاضر طرتشيف اهقح صقني لزعلا يفو ) : م اهاضر ريغب زوجي الف

 نع اهل ةنايص حاكنلا نأل « عامجإلاب ءطولاب جوزلا ةبلاطم اهل نأل ؛ ةرحلا يف اضرلا طرتشي

 . ءطولا ءاضقب اذو ٠ حافسلا

 : م ضرت مل مأ تيضر لزعي نأ اهالومل زوجي ثيح : ش ( ةكولمملا ةمألا فالخب ) : م

 دنع ةمألاك ةبتاكملاو : ش ( اهاضر ربتعيالف ): م ةكولمملا ةمأالل يأ : ش ( اهل ةبلاطم ال هنأل)

 يبأو « نسحلا لوق وهو « نسحلا نع كلذ حصو « ةبتاكملا رييخت : هلوق هل : لاقو « روهمجملا

 . يمرجلاديز نب هللا دبعو « ةبالق
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 تقراف اذهبو هاضر ربتعيف ىلوملا قح وهو « دلولا دوصقمب لخي لزعلا نأ ةياورلا رهاظ هجو

 هيلع هلوقل ًادبع وأ اهجوز ناك ًارح رايا اهلف تقنعأ مث « اهالوم نذإب ةمأ تجوزت نإو .ةرحلا

 كعضب تكلم» : تقتعأ نيح ةريربل مالسلا

 اهلف ةباتكلا لبق اهجوزت نإو « اهل رايخ الف ةباتكلا دعب اهجوزت نإ : يروثلا نايفس لاقو

 «يرهزلاو « نسحلا لوق وهو « رحلا تحت ريخت الو« دبعلا تحت ريخت اهنإ : موق لاقو « رايخلا

 لوق وهو « امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا ىلإ كلذ بسنو « ةورعو « ءاطعو « ةبالق يبأو
 « ناميلس يبأو « هيوهار نباو « لبنح نباو « يعفاشلاو « كلامو « يعازوألاو « ىليل يب نبا

 . يئاطلا دوادو

 الو : ش ( هاضر ربتعيف «ىلوملا قح وهو « دلولا دوصقمب لخي لزعلا نأ ةياورلا رهاظ هجو ) : م
 نم نكمتت ال اذهل ؛ ءاقبو « ءادتبااهل عرشي مل حاكنلا نأل ؛ ةوهشلا ءاضق يف ةمألل قح

 ءاهيأر ةعاطتسا الب اهحاكن لاطبإ ىلع جوزلا رذعيو « جيوزتلاب اهالوم ةبااطم

 . اهاضر ال هاضر طرتشيف « ىلوملا قح دلولاو « دلولل ةهاركلا تناك اغنإو

 نوكي هدنعف اتينعاهجوز تدجو ول ةموصخلا قح فالخلا اذه ىلع :«يبوبحملا عماج» يفو

 ةباحصلا نأ ىورام هيف لصألاو «دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو «اهلامهدنعو « ىلوملل

 اوتأف » : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا ضعب نع ءاج دقو مهل نذأف لزعلا يف ة٤ يبنلا اونذأتسا

 دوهيلا نأ ال « لزع ريغ متئش نإو ءًألزع متئش نإ ( ۲۲۳ ةيآلا : ةرقبلا) 4 متتش ىنأ مكثرح

 ال لزعلا نأ ةرحلا ىفاوعمجأف تلزنف ‹ ىرغصلا ةدوءوملا وه : نولوقيو « لزعلا نوهركي

 يف لزعلا هعسي ةرحلا يف ءوسلا دلولا فاخ نإ : ؛ىواتفلا » يف ركذ نكل . اهاضر ريغب زوجي

 اذإ مث هقلخ نم ءيش نبتسي مل ام طاقسإل ةجلاعملا اهعسي اذكو «نامزلا داسفل اهاضر ريغب ةرحلا
 نكلو داع وأ اهيلإ دعي مل نإ : اولاق ؟ هيفن لحي له لمح اهب رهظ مث « نذإ ريغب وأ نذإب لزع

 ىلاعت هللا يضر يلع نع يور اذك « يفنلا لحي ال لبي مل نإو « يفنلا لحي دوعلا لبق لاب

 . هلع

 ىلوملا قح وهو « دلولا دوصقمب لحي لزعلا نأ انليلعتب يأ : ش (ةرحلا تقراف اذهبو ) : م
 . سايقلا لطب قرافلا دجو املف « ةمألا نود دلولا يف قحلا اهل نأل ؛ ةرحلا ةحوكنملا ةمألا تقراف

 ينعي : ش ( ادبع وأ اهجوز ناك ارح « رايخلا اهلف تقتعأ مث « اهالوم نذإب ةمأ تجوزت نإو ) : م
 تءاش نإو « هعم تماقأ تءاش نإ « دبع وأ ارح قاتعالا لاح اهجوز ناک ءاوس « رایخلا اھل

 بجاو رهملاف اهب لخد ناك نإو ٠ جوزلا اهب لخدي مل نإ اهل رهم الو « هتقرافف اهسفن تراتخا

 . لخدي مل وأ اهب جوزلا لخد « اهديسل رهملاف اهجوز تراتخا نإو « اهديسل

 كعضب تكلم» : تقتعأ نيح ةريربل ): م هيب يبنلا لوقل يآ : ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) : م
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 « هب جوجحم وهو . نيلصفلا مظتنيف « اقلطم ردص عضبلا كلمب ليلعتلاف ٠ «يراتخاف

 قتع دقف يبهذا» :ةريربل لاق يب يبنلا نأ ةشئاع نع ينطقرادلا هجرحخأ اذه : ش ( «يراتخاف
 ۲)٩ كعضب كعم

 رماع نع دنه يبأ نب دواد نع ءاطع نب باهولا دبع انربخأ «تاقبطلا» يف دعس نبا هاورو

 °" « ٠ يراتخاف « كعم كعضب قتع دق» : تقتعأ ال ةريربل لاق ايب يبنلا نأ يبعشلا
 يف تناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع « مساقلا نع « ملسمو يراخبلا ىورو « لسرم

 اهجوز نم للم هللا لوسر اهريخف « تقتعو : هيفو «ثيدحلا رخآ ىلإ . . . ننس ثالث ةريرب

 . اهسفن تراتحخاف

 كلم رايخلا توبث ةلع لعج ايب يبنلا نأ ينعي : ش ( اًقلطم ردص عضبلا كلمب ليلعتلاف ) : م

 لمشيف يأ : ش ( نيلصفلا مظتنيف ) : م دبع وأ ارح اهجوز ناك اذإ امهنيب لصفي ملو « عضبلا

 « ارح اهجوز ناك اذإ رايخلا اهل تبثي ال ثيح « ادبع وأ ارح اهجوز ناك اذإ ام وهو « نيلصفلا
 نأل ؛ ثيدحلا اذهب جوجحم يعفاشلا يأ : ش ( هب جوجحم وهو ): م دمحأو كلام لاق هبو

 . نيلصفلا مظتني اًقلطم عضبلا كلب ليلعتلا

 ال انباحصأ نإف « تريخ نيح ادبع وأ ارح ناك له « ةريرب جوز يف تاياورلا تفلتخاو

 « رحلا نود دبعلا يف رايخلا اهل : لوقي يغفاشلاو « اهل رايخلا توبث يف دبعلاو رحلا نيب نوقرفي
 ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ ثيدح نم ًاملسم الإ ةعامجل ا هاورو « ارح ناك هنأ ثيداحأ نمف

 لاق هرخآ يفو ‹ ثيدحلا . . . اهقتعأل ةريرب تيرتشا ينإ هللا لوسراي : تلاق اهنع هللا يضر

 . ارح اهجوز ناكف : دوسأللا

 هجرخأو « حصأ ادبع هتيأر : سابع نبا لوقو « عطقنم دوسألا لوق : يراخبلا لاقو

 لاق «ارحاهجوزناكو : مكحلا لاق هرخآ يفو « ميهاربإ نع مكحلا نعاضيأ يراخبلا
 . لسرم مكحلا لوقو : يراخبلا

 هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع اًملسم الإ ةعامجلا هاور ام ادبع ناك هنأ هثيداحأ نمو

 هاوراماهنمو «ثيدحلا . . . ثيغم : هل لاقي « دوسأ ادبع ناك ةريرب جوز نأ امهنع ىلاعت

 دازو « ةريرب ةصق يف هلبق ام ىلع اليحم ةشئاع نع ةورع نب ماشه ثيدح نم دواد وبأو ملسم

 ملارح ناك ولو ءاهسفن تراتخاف « ب هللا لوسر اهريخف « ادبعاهجوز ناو : لاقو

 . اهريخي

 اذهو

 . (۲۹۰ /۳) ینطقرادلاو ۲۲۳(  /۷)ننسلا یف یتهیبلا هاور(۱)

 . ةشئاع ةالوم ١ ةريرب ةمج رتا ىف (۱۸۹ /۸) تاقبطلا ىف دعس نبا هاور (۱)
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 دقعلا لصأ عفر كلمتف تاقيلطت ثالث هدعب جوزلا كلميف « قتعلا دنع اهيلع كلما دادزي هنألو

 .تقتعأ مث « اهالوم نذإب تجوزت اذإ ينعي ةبتاكملا كلذكو . ةدايزلل ًاعفد

 هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كامس نع يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ ام اهنمو

 نع يقهيبلا هجرخأ ام اهنمو ٩ دبع اهجوز ناکو هللا لوسر اهريخ ةريرب نأ ١ : ةشئاع نع

 لاقو « حيحص هدانسإ : لاقو « ادبع ناك ةريرب جوز نأ ديبع يبأ تنب ةيفص نع « عفان

 الو ‹ قرلا بقعت ةيرحلااندجو انإ : لوقنف اهنيب قيفوتلا بجو راثآلا تفلتخااذإ : يواحطلا

 رايخلا ىقبي الو دبع هنأ تبث نإو « هلبق ادبع تریخ ام اندنع ارح ناک هنأ ىلع لمحیف سکعنی

 . ىهتنا « ادبع هنوكل اهريخ اغإ هنأ ةا يبنلا نع ربخي مل اذإ بجي اهل

 . «يراتخاف كعضب تكلم» : مالسلا هيلع هلوق يقب تاياورلا تضراعت ولو : يكاكلا لاقو

 ( اهيلع ): م دادزي جوزلا كلم نأ هنايب : لوقف « لوقعم ليلد : ش ( كلما دادزي هنألو ) : م

 اهنأل ؛ اهايإ اهالوم تع دنع ينعي « اهقتع دنع يأ : ش ( قتعلا دنع ) : م ةمألا ىلع يآ :ش

 يهو « ثالثب الإ هنم صلخت ال قتعلا دعبف « نيقالطب قتعلا لبق اهجوز نم صلخت تناك

 كلم دادزيف : ش ( تاقيلطت ثالث ) : م قتعلا دعب يأ : ش ( هدعب جوزلا كلميف ) : م : هلوق ىنعم
 الإ ةدايزلا كلت عفد كلت ال يه مث . تاقيلطت ثالث كلميف « ةقيلطتب قتعلا ببسب اهيلع جوزلا

 الف « رايخلا اهل عراشلا تبثأف :٠ ش (ةدايزلل اًعفر دقعلا لصأ عفر كلمتف ) : م« حاكنلا لصأ عفرب

 رئارح نالف امهدحأ هبتاك نينثا نيب دبعك اذه راصف « حاكنلا لصأ عفرب الإ كلذ نم نکمتی

 اًخسف ناك اهسفن تراتخا ول اذهلو « لكلا درب الإ كلذ نكي الو هبيصن دري نأ هل نأل ؛ لكلاو

 ةقرف لكو « اهسفن رمأ اهكلم وهو اهبناج يف ينعي رايخلا اذه ببس نأل « غولبلا رايخك اًقالط ال

 . اندنع سلجملا ىلع رصتقي اهرايخ مث « اًقالط نوكي ال ةأرملا ةهج ببسب تناك

 :نالوق يخارتلا يفو « يحخارتلا ىلع :لوق يفو « روفلا ىلع حصألا يف : يعفاشلا دنعو

 لبق ناك نإف ءاهسفن تراتخا نإو « اهئطو نم هنكيي نأ ىلإ لوق يفو « مايأ ثالث ىلإ لوق يف
 يعفاشلا لاق هبو « اهديسل رهملاف « هدعبو اهلبق نم ءاج حاكنلا خسف نأل ءاهل رهم الف لوحخدلا

 . ىلاعت هللا همحر

 تجوزت اذإ ينعي ): م هلوقب فنصملا هرسفو « يرودقلا ظفلاذه : ش ( ةبتاكملا كلذكو ) : م

 ادبع وأ ارح اهجوز ناك ءاوس « رايخلا اهل ناك ةباتكلا لدب ءادأب : ش ( تقتعأ مث « اهالوم نذإب

 . دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « اهيلع كلملا ةدايزل

 [۳۲۲۹] «كولم اهجوزو قتعت ةمألا رايخ باب» يئاسنلاو ١ قتعأ نمل ءالولا نأ نایب باب» ملسم هاور (۱)

 . [٤۲۲۳]دواد وبأو
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 ىنعم الف ‹ اهل رهملا ناكو « اهاضرب اهيلع ذفن دقعلا نأل ؛ اهل رايخ ال : -هللا همحر- رفز لاقو

 اهاندجو دقو « كلملا دايدزا ةلعلا نأ انلو . اهاضر ربتعي ال هنأل ؛ ةمألا فالخب « رايخلا تابثأإل

 تقنعأ مث « اهالوم نذإ ريغب ةمأ تجوزت نإو . ناتنث اهقالطو ناءرق اهتدع نأل ؛ ةبتاكم لا يف

 ‹ ىلوملا قحل ذوفنلا عانتماو « ةدابعلا لهأ نم اهنأل ؛ حاكنلا حص

 ناكو «اهاضرب ) : م ةبتاكملا ىلع يأ : ش ( اهيلع ذفن دقعلا نأل « اهل رايخ ال : رفز لاقو ) : م

 دقعلا ذوفنل ةمألا نم رايخلا توبثو رفز مالك قيقحتو : ش ( رايخلا تابثإل ىنعم الف ءاهل رهملا
 ذفنيالواهلرهملانأل ؛ انه دوجوم ريغاذهو ءاهالومل رهملا ةمالسو « اهاضر ريغباهيلع

 ملنإو ءاهل رايخ ال ةباتكلا لدب ىلع اهناعأ نإ: ىليل يبأ نبا لاقو « اهاضرب الإ اهحاكن
 . هانركذ دقو جيوزتلا يف : ش (اهاضر ربتعي ال هنأل ؛ ةمألا فالخب ): م رايخلااهلفاهنعي

 ءاهيلع كلل دايدزا ): م ٠ قتعلا دعب ةمألل رايخلا تابثإ ةلع يأ : ش ( ةلعلا نأ انلو ) : م

 كلذ ىلع ليلدلاو : ش ( ةبتاكملا يف ) : م اهيلع كلملا دايدزا يهو «ةلعلا يأ : ش ( اهاندجو دقو

 : ش ( ناتقلطو ) : م ناتضيح يأ : ش ( ناءرق ) : م ةبتاكملا ةدع يأ : ش ( اهتدع نآل) : م هلوق

 « رايخلا اهل نوكيف « تقتعأ اذإ ةمأل! يف امك «قتعلاب كلذ لك دادزاف « نارهش اهؤاليإ اذكو

 ةبتاكم نكت مل اهنأ لمتحي : ليق ولو « ةبتاكم يهو « ةريرب ريخ مالسلاو ةالصلا هيلع هنألو

 تقو ةبتاكم تناك اهن رهاظلا :انلق « اهاضرب اهحاكن ذوفن نكي مل ذئنيحو « حاكنلا تقو

 ‹اهعضب كلم ىلع رايخلا بتر مالسلا هيلع هنأ ىلع < هلبقام ىلع لدي لاحلا نآل « حاكنلا

 . ببسلا صوصخبب أال ظفللا مومعب ةربعلاو رايخلا توبثل ةلع تناكف

 اهعضبو ءاهسفن كلمت ال اهنأل ؛ اهعضبل ةكلاب تسيل اهنإ :انلق « صنلا لوانتي ملف « اهئطو

 نم هنأل ؛ اهؤطو لحي ملو « اهباستكاب قحأ اهنأل اهل لدبلا بجو نإو < هکلمت الف ‹ اهؤۇزج

 . اهعفانم

 اذكو : «طوسبملا» يفو : ش ( حاكنلا حص تقتعأ مث ءاهالوم نذإ ريغب ةمآ تجوزت نإو م

 صيصختلا ناكف «يرتشملا زاجأ مث هعاب ولاذكو « ىلوملااضر ريغب جوزت ول دبعلا يف مكحلا

 ال :دمحأو كلامو ىعفاشلا لاقو « رايخلاب ةقلعتملا ةلأسملا ىهو « اهكيلعت ةلأسم اهل ةمألاب

 . مهدنعالصأ دقعنتالف ءاسنلا ةرابعبو « يلوضفلا حاكن هنأل حصي

 لهأ نم ): م ةمألا نأل يأ : ش ( اهنأل ) : م حاكنلا لطبي هنأ رفز نعو : «طوسبملا» يفو

 صاوخ نم ةدابعلا ةيلهأو « قتعلا دعب بلاطتو « حص نيدب ترقأ ول ىتح : ش ( ةدابعلا

 . اهحاكن دقعنيف « ةيرحلا لهأ ىلع تاقيم اهيف يهو ءةدابعلا

 ال ملف تركذ امك رمآلا ناك اذإ : لاقيامع باوج اذه : ش ( ىلوملا قحل ذوفنلا عانتماو ) : م
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 اهسفن تجوز اذإ امك « كلملا ةدايز ققحتت الف « قنعلا دعب ذوفنلا نأل ؛ اهل رايخ الو . لاز دقو

 مث اهجوز اهب لخدف « ةئام اهلثم رهمو « فلأ ىلع هنذإ ريغب تجوزت تناك نإف . قتعلا دعب
 اهقتعأ ىتح اهب لخدي مل نإو ‹ ىلوملا ةكولمم عفانم ىفوتسا هنأل ؛ ىلوملل رهملاف اهالوم اهقتعأ

 قتعلاب دقعلا ذافن نأل ؛ ىمسملا فلألا رهملاب دارملاو اهل ةكولمن عفانم ىفوتسا هنأل ؛ اهل رهملاف

 . ىمسملا بجوو ةيمستلا تحصف « دقعلا دوجو تقو ىلإ دنتسا

 هقح يأ : ش ( لاز دقو ) : م ىلوملا حل حاكنلا ذوفن يأ ذوفنلا عانتما نأب باجأف ؟ اهحاكن ذفني

 اذإ امك) : م ىلوملل : ش ( كلما ةدايز ققحتي الف قتعلا دعب ذوفنلا نآل ءاهل رايخ الو) : م « قتعلاب

 اهقتعأ مث ءاهجوز اهب لخدف ةئام اهلثم رهمو « مهرد فلأ ىلع هنذإ ريغب تجوزت تناك نإف ) : م

 ‹ رفز فالح « حاكنلا ذافن يفو ءاهل رايخ الو « حيحص حاكنلاو : ش ( اهالومل رهملاف اهالوم

 ىلع داز نإو < ىمسملا نأ ملعيل ؛ ةئام اهلثم رهم نأ لاحلاو : لاق اغنإ « ةمدقتملا ةلأسملا يف امك

 (هنأل): م ىلوملل هلك رهملا ناك اغنإو . قتعلا لبق لوخدلا ناك اذإ . ىلوملل وهف للا رهم

 . هب لدبلا بجيف : ش ( ىلوملا ةكولمم عفانم ىفوتسا ):م جوزلانأل يآ : ش

 نوكي نأ ىغبني ناك : لاقيامع باوج اذه : ش ( ىمسلملا فلألا رهمل اب دارملاو ) : م اهل لدبلا

 ‹سايقلا وهو هريغو يعفاشلا لاق امك « غلبام الاب قتعلا لبق لوحخدلاب لخم لا رهم ىلوملل

 رهملاب :هلوق ىفو « ىلوملل رهملاف : هلوقب روكذملا رهملاب دارملا يأ « رهملاب دارملاو : هلوقب باجأف

 . لثملارهم ال ٠ ىمسملا فلألا وه اهل

 «لوخدلاب دقعلا بوجو نأل : ش ( دقعلا دوجو تقو ىلإ دنتسا قتعلاب دقعلا ذافن نأل ) : م

 دعباهقتعأاذإ ىلوملل : ش ( ىمسملا بجوو ةيمستلا تحصف ) : م دقعلا رابتعاب نوكي اغنإ

 نم عناملاو « دقعلا تقو ىلإ زاوجلا دنسي فيك : ليق نإف « هلبقاهقتعأاذإ ةمأللو . لوحخدلا

 ةمألا نأ ىرت الأ « رصتقم قتعلاب لاز دق كلملاو « كلملا وه زاوجلا نم عناملا نأل « مئاق دانسإلا

 اهب لخدف ىلوملا نذإ ريغب تجوزتو «كلذ لبق « اهل ناك جوز ىلع ةظيلغ ةمرح تمرح اذإ
 ناك يذلا لوخدلا اذه قح يف ربتعم ريغ قتعلا رابتعاب لوألا جوزلا ىلع لحتال ىلوملا اهقتعأف

 . قتعلا لبق

 ذافن لبق لوخدلاب رهم « نارهم همزلي نأ وه سايقلا نأل ؛ سايق هتركذ ام نأب : بيجأ

 « دادرتسالا نع عناملا دوجو نم تركذ امل ىمسملا وهو حاكنلاب رهمو « لئلا رهم وهو . حاكنلا

 ًأرهم بجو ول هنأل ؛دقعلا تقو ىمسملا وهو «دحاو رهم همزلياولاقفاونسحتسا مهنأ الإ

 ىلإ اًقاضم لوخدلاب اًجاو رهملا ناكف « دحلا بجول هالولذإ « دقعلا مكحب بجول لوخدلاب
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 بجوي الف « ذافنلا دانتساب دحتا دق دقعلا نأل « فوقوم حاكن يف ءطولاب رخآ رهم بجي مل اذهلو

 . هيلع رهم الو اهتمیق هیلعو « هل دلو مأ يهف هنم تدلوف « هنبا ةمأ ءیطو نمو .ًادحاو ًارهم الإ

 يأ : ش (اذهلو ): م . عنتم وهو دحاو دقعب نيرهملا نيب عمج « دقعلاب رخآ رهم باجيإب دبعلا
 ءطولاب رخآ رهم بجي مل) : م ةيمستلا ةحصو ءدقعلا بوجو تقو ىلإ ادنسم دقعلا ذافن لجألو

 يأ : ش ( بجويالف ): م هلصأ ىلإ : ش ( ذافتلا دانتسساب دحتا دق دقعلا نأل فوقوملا حاكنلا يف

 . نارهم دحاولا دقعلا يف نوكي نأ زوجي ال هنأل : ش (ادحاو ارهمالإ ): م دحتملا دقعلا

 «بألا هاعدا اذإ اذهو « بألل يأ : ش ( هل دلو مأ يهف هنم تدلوف هنبا ةمأ ءىطو نمو ) : م

 تقو ىلإ «قولعلا تقو نم نبالا كلم ىف ةمألا تناك اذإ تبشيامنإو « هنم بسنلا تبثو

 بألا يأ : ش ( هيلعرهم الو ) : م ةيراجلا ةميق بألا ىلع يأ : ش ( اهتميق هيلعو ): م ىوعدلا

 لاق هبو بألل دلولا مأ هتمأريصتو « هقدصي مل وأ «نبالا هقدص ءاوس <« دلولا ىعدا اذإ رقعلا يأ

 اهنآل « كلام نع كلذ يور« هل دلو مأ ريصت ال : ينزملا لاقو « حيحصلا يف يعفاشلاو دمحأ

 . لابحإلا تقو هل اكلم تسيل

 رظني : «مالسإلا خيش طوسبم» يفو « لثملا رهم نع ةرابع رقعلا : هريغو !طوسبملا» يفو
 يذلا ردقلاف « انزلا ىلع راجئتسالا زاجو « اهلامج عم انزلل رجأتست تناك مكب ةأرملا هذه ىلإ

 . ارهم لعجيانزلا ىلع رجأتسي

 ‹« رهملا بجي : لبنح نباو يعفاشلاو رفز لاقو : هيلعرهم الو هلوق دعب ىجورسلا لاقو

 دح الو رهم هيلع هب بجي مدقلا يفو ٠ بصاغلا ىلع دح الو رهم هيلع هب بجي : ؛حاهنملا» يفو

 يف دلو مأ ريصت ةيراجلاو ءاًبسن رح دلولاف اهلبحأ نإف « دحلا بجي ميدقلا يفو ٠ بصاغلا ىلع
 . حصألا يف هدلو ةميق ال « رهملا عم اهتميق هيلعو هنبا دلو مأ نكت ملاذإ رهظألا

 نبا هركذ ‹ قاحسإو يروشثلا لوق وهو « هدلو مآ تراص هنم تقلع نإ :«ينغملا» يفو

 اهرقع الو ء ةيراجلا ةميق بلا مزلي الو دحلا بجي هل لحت ال اهن ملع نإ :روث وبأ لاقو ء رذنملا
 نبا لاقو «هدلو مآ اهنأب مكح نإ كلذ همزلي : يعفاشلا لاقو لاق « دمحأ دنع دلولا ةميق الو

 اهأطوف نبالا ىلع تمرح اهنأل اهتميقاهمزلي : ةفينح وبأ لاقو : «ينغملا» يف ةمادق

 ناك ولو « انبهذم لقن يف طلغلاو ًأطخلا ريثك وهو ٠ لقنلا يف طاغو : يجورسلا لافو . مألاك

 وهو « زوجيال زاجحلا لهأ دنعو « قارعلا لهأ لوق وهو ء اندنع حاكنلا زاج هايإ اهجوز نبالا

 . لبنح نبا لوق

 ةيراج نأ ملعاو « يعفاشلا دنع هنبا ةيراجب جوزتي نأ بألل زوجي ال :(طوسبملا» يفو
 بهذم وهو ءاهيلإ جاتحااذإ هب سأبال : ىليل يبأ نبا لاقو « ءاملعلا ةماعدنع لحت ال نبالا

 : يجورسلا لاق « ةماعلا لوق ةحيحصلا نمو « ماعطلا ىلع اًسايق هنع هللا يضر كلام نب سن
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 كلت هلف « ءاقبلا ىلإ ةجاحلل هنبا لام كلمت ةيالو هل نأ : ههجوو « بألا هيعدي نأ ةلآسملا ىنعمو

 اذهلف « هسفن ءاقبإ ىلإ اهنود هلسن ءاقبإ ىلإ ةجاحلا نأ ريغ « ءاملا ةنايص ىلإ ةجاحلل هنبا ةيراج

 ذإ « هل اطرش « داليتسالا لبق تبثي كلملا اذه مث « ةميقلا ريغب ماعطلاو ةميقلاب ةيراحلا كلمتي

 « اهب جوزتلا هل زوجي ىتح « اهيف بألل تباث ريغ كلذ لكو « هقح وأ كلما ةقيقح حيحصلا

 وأ ادبع ناك ول دبعلا نأ يشاترمتلا ركذو « هنبا ةمأ ءطو هيلع مرحي بألا نأ ىلعاوعمجأو

 ةيالو الف مألا بأ امأو « همدع دنع دحل لاك بألاو «ةيالولا مدعل « هتوعد زجت مل اًرفاك وأ « اًتاكم

 . ؟يبوبحملا عماج» يفاذك « لاحب
 عماجملا» لئاسم نم اهنأل ؛ اذهب ةلأسملا رسف اغنإ : ش ( بألا هيعدي نأ ةلأسملا ىنعمو ) : م

 ئطو لجر يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم : لاق لب ٠ ىوعدلا هيف ركذي ملو  ؛ريغصلا
 يرودقلا ركذ امنإو « هيلع رهم الو « اهتميق هيلعو « هدلو مأ يه : لاق « هنم تدلوف هنبا ةيراج

 «هبسن تبث « هاعداف دلوب تءاجف هنيا ةيراج بألا سطو اذإ :لاقف « داليتسالا باب يف ةوعدلا

 . اهدلو ةميق الو اهرقع هيلع سيلو « اهتميق هيلعو « هدلو مآ تراصو

 هنبا لام كلمت ةيالو ) : م بألل نأ يأ : ش ( هل نأ ) : م انلق ام هجو يأ : ش ( ههجوو ): م

 (هلف) : م . "«كيبأل كلامو تنأ » : مالسلا هيلع هلوقل « هسفن ةنايص يأ : ش ( ءاقبلا ىلإ ةجاحلل
 نوص بج وف « هومرح ءاملا نأل : ش ( ءاملا ةنايص ىلإ ةجاحلل هنبا ةيراج كلمت ) : م بآاللف يآ : ش

 الخ اذإ دانتسالا ذإ « دانتسالا لعف حيحصتل هتيراج كيلمت كلذو « نبالا لاب عايضلا نع هلام

 نم تسيل اهنأل « ةلماكب تسيل هتجاح نأل ء هنبال اهتميق مرغاهكلمتاذإو ٠ ىغل كلملا نع
 ءاقبل ءاملا ةنايص تناك ول : لاقيامع باوج اذه : ش ( ةجاحملا نأ ريغ ): م . ءاقبلا تارورض

 ءاقبإ ىلإ) : م ةجاحلا نأ ريغ :هلوقب باجأف « ماعطلا يفامك « ةميقلا هيلع بجوال لصألا

 اذهلف) : م يرورض ريغ هنوكل داليتسالل هدلاو ةيراج ءاطعإ ىلع دلولا ربجي ال اذهلو : ش (هلسن

 . يرورض هنأل : ش ( ةميقلا ريغب ماعطلاو « ةميقلاب ةيراحلا كلمتي

 داليتسالا نإف « ةضواعملا قيرطب لاقي امع باوج اذه بألل يأ : ش ( كلملا اذه مث ): م

 «دوجو كلذ نم ءيشب سيلو ةبتاكملا يف امك « كلما قح وأ ةكولمملا يف امك كلملادمتعي

 اًطرش هنوك لاح يأ : ش ( هل اًطرش دالیتسالا لبق تبشی ):م ١ كلملااذه مث :هلوقب باجأف

 : م ةكولمملا يفامك : ش ( كلملا ةقيقح ): م داليتسالا ينعي : ش ( حيحصلا ذإ ) : م دالیتسالل

 تباث ريغ) : م كلملا قح وأ كلما ةقيقح يأ : ش ( كلذ لكو ) : م ةبتاكملا يف امك : ش ( هقح وأ)

 هنوجری ال یتح «نالف ضرم : مهلوقک « زوجي عفرب : ش ( اهب جوزتلا هل زوجب یتح ‹ اھیف بلل
 جوزتلا بألل زاج ينعي « بألل نبالا ةيراج يف قحو « كلملا ةقيقح توبث مدعل ةجيتن وهو

 . هيف مالکلا مدقت (۱)



 امهمحر- يعفاشلاورفز لاقو. رقعلا همزلي الف « هكلم يقالي ءطولا نأ نيبتف « هيدقت نم دب الف

 مكحو « ةكرتشملا ةيراجلا يف امك « داليتسالل ًامكح كلملا ناتبثي امهنأل ؛ رهملا بجي : -هللا

 الو « هل دلو مأ رصت مل تدلوف هابأ اهجوز نبالا ناك ولو :لاق .ةفورعم ةلأسملاو هبقعي ءيشلا

 -هللا همحر- يعفاشلل ًافالخ « اندنع جيوزتلا حص هنأل ؛ رح اهدلوو « رهملا هيلعو « هيلع ةميق

 لك نم اهكلم نبالا نأ ىرت الآ بألا كلم نع اهولخل

 . زجي مل قح اهيف ناك ولف « نبالا ةيراجب

 هنوكل وأ « اًمارح هلعف عقياليك ءطولا ىلع كلما دقت يأ : ش ( هيدقت نم دب الف ): م

 نأك يأ : ش ( هكلم يقالي ءطولا نأ نيبتف ): م هقبسي ءيشلا طرشو «داليتسالا ةحصل اًطرش

 . ( رقعلا همزلي الف ) : م هكلم يف عقو ءطولا

 ناتبشي ): م يعفاشلاو رفز نأل يأ : ش ( امهنأل ؛ رهملا بجي : يعفاشلاو ءرفز لاقو ) : م

 دحو طقس ال كلملا ىف ناك ولو « ءطولااذهب ناصحإلا طقس هنإف : ش ( داليتسالل امكح كلملا

 تہثی هناف هدلو ىعداو ءامهدحأ اهدلوتسااذإ هنإف : ش ( ةكرتشملا ةيراجلا يف امك ) : م هفذاق

 مكحو « رثؤملا دعب رثألا نأل : ش ( هبقعي ءيشلا مكحو ) : م رقعلا فصن هيلع بجيو «هبسن

 «عامجإلاب ناصحإإلا تبثي ءطولا اذه نأ ىرت الأ. كلملا ةهبش وأ كلم اف هب تباثلا رثألا ءيشلا

 . يسخرسلا ةمئألا سمش هيلعو «فذقلا دح هفذاق ىلع بجي ناسنإ هفذق ول ىتح

 ةحصل كيلمتلا يدقت ىلإ جاتحي الف « ءطولا لبق دوجوم كلملا ةكرتشملا ةيراحلا يف امأ

 . هجو نم ريغلا كلمل ءطولا ةنداصمب رقعلا فصن بجيف «صقان هكلم نكلو « داليتسالا

 بأللا ءاعداو تدلوو نبالاو بألا نيب ةكرتشم تناك ول ةيراجلا نأ بجعلا نم : ليق نإف
 يلاخلا لحملا فداص هيف نحن اميف ءطولا نأل رقعلا : انلق « اعامجإ رقعلا بجيو بسنلا تبثي

 ةكرتشملا يف امك « رقعلا فصن بجيف « لكلا يف كلملا تابثإ ىلإ جاتحي الف ههبشو كلملا نع

 . «يبوبحلا عماج » يفاذك « يبنجأ نيبو ءطولا نيب

 نبالا ناك ولو : لاق ۰ هريغو «ريغصلا عماجلا» يف يآ : ش ( ةفورعم ةلأسملاو ): م

 ةميت الو ) : م بألل يأ : ش ( هل دلو مآ رصت مل ) : م بألا نم يأ : ش ( هنم تدلوف هابآ اهجوز

 : ش ( يعفاشلل اًفالخ اندنع جيوزتلا حص هنأل ؛ رح اهدلوو« رهملا ): م بألل يأ : ش ( هيلعو ٠ هيلع

 هتيراج ءىطو ول ىتح « هدلو لام ىف كلملا قح بألل نأل ؛ نبالا ةيراج هجيوزت زوجي ال هدنعف

 اهايإ هجيوزت زوجي ال ةيراج يف كلملا قح هل نم لكو «دحلا همزلي مل هيلعاهتمرحب الاع
 نأ ىرت الأ « رهاظ هدلو لام نم كلملا قح نأل ؛ هبتاكم بسك نم ةمآ جوزتاذإ ىلوملاك

 فنصملا هركذ ام انلو . حيحص ريغ هبتاكم ةمأ ىلوملا داليتساو ٠ حيحص هنبا ةيراج يف هداليتسا

 لك نم اهكلم نبالا نأ ىرت الأ « بألا كلم نع) : م ةيراحلا ولخ يأ : ش ( اهولخل ): م : هلوقب
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 كلم اهعم ىقبي ال ام تافرصتلا نم كلم اذكو « هجو نم بألا اهكلمي نأ لاحملا نمف « هجو

 راص حاكنلا زاج اذإف « ةهبشلل دحلا طةسي هنأ الإ « هكلم ءافتنا ىلع كلذ لدف « ناك ول بألا

 هنأل ؛ اهدلو يف الو اهيف هيلع ةميق الو « هل دلو مأريصت الف نيميلا كلم تبثي ملف « اًنوصم هؤام

 . ةبارقلاب هيلع قتعيف هوخأ هكلم هنأل ؛ رح اهدلوو « حاكنلاب همازتلال ؛ رهملا هيلعو « امهكلمي مل

 نأل : ش ( هجو نم بألا اهكلمي نأ لاحملا نمف ) : م قاتعإلا ذافنو ءطولا لح ةلالدب : ش ( هجو

 قحاهيف بألل ناك ولو « عنتمي دحاو نامز يف «دحاو لحم يف نيصخشل نيكلملا نيب عمجملا

 . هتمأ ءطو هل لحي ال بتاكملاك اهئطو نبالل لحي مل كلم

 قاتعإلاو ةبهلاو جيوزتلاو عيبلاو ءطولاك : ش ( تافرصتلا نم نبالا كلمي كلذكو ): م

 ( ناك ول بألا كلم ) : م تافرصتلا هذه عم يأ : ش (اهعم ىقبيالام ): م اهريغو ةراجالاو

 (دحلا طقسي هنأ الإ ): م بألا كلم يأ : ش ( هكلم ءافتنا ىلع كلذ لدف ) : م بألا كلم يآ :ش
 بألل تبثي مث « ءطولاب دحلا بجي نأ يغبني ينعي « مصخلا ةهج نم لاقيامع باوج اذه :ش

 كلما ةهبشل يأ : ش ( ةهبشلل ): م بألا نع دحلا طقسي هنأ الإ: هلوقب باجأف « كلملا قح

 . « كيبأل كلامو تنأ » : ثيدحلا رهاظب

 : ش ( نيميلا كلم تبثي ملف ): م حاكنلا يأ : ش ( هب اًنوصم هؤام راص حاکنلا زاج اذإف ) : م

 ‹ هل دلو مأ تراص « زوجيفاهدلوتسا ول هنأل : ش ( هل دلو مأ ريصت الف ): م هيلإ ةجاحلا مدعل

 كلم ىلإ جاتحي الف اهدلوتسا ول هنأل « هل دلو مأ ريصت نأ ىلوأ حاكنلا ةهبش يآ حاكنلابف

 بألا ىلع ةبجاو ةميق الو يأ : ش ( اهيف هيلع ةميق الو ) : م ءاملا ةنايصل الإ هتابثإ نكي مل نيميلا
 . ةيراجلا دلو يف هتميق هيلع الو يأ : ش ( اهدلو يفالو ): م ةيراجلا يف

 هيلعو ) : م نبالاو ةيراجلا كلي مل يأ : ش ( امهكلمي مل ) : م بألا نأل يأ : ش ( هنأل ): م

 اهدلوو) : م رهملا مازتلا حاكنلا ببسب يأ : ش ( حاكنلاب ):م بألا مازتلال يآ : ش ( همازتلال رهملا

 ريغ كلم يف قتعال : يعفاشلا لاقو « كلام لاق هبو : ش ( هيلع قتعيف « هوخأ هكلم هنأل رح

 . قاتعإلا يف ءيجي ام ىلع « نيدولوملاو نيدلاولا

 رهظت هترمثو « لاصفنالا لبق قتعي ضعبلا دنع فالتخا هيف : ريرضلا نيدلا دمح نعو

 ‹« لاصفنالا لبق قتعي : لاق نم لوق ىلع دلولا ثري نبالا وهو ىلوملا تام ول ىتح « ثرإلا يف

 . ثري ال لاصفنالا لبق قتعي ال : لاق نم لوق ىلعو

 دلولا نأل « لوألا وه هجولا : ليق « ثرإلا نم عنام قرلانأل ٠ ىلوملا تاماذإامأو

 : ش (ةبارقلاب):م هيلع قتع هكلماملف « قولعلا ثيح نم خألا كلم ىلع ثدح

 . ثیدحلاب
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 - رفز لاقو . حاكنلا دسف لعفف فلأب ينع هقتعأ :هالومل تلاقف دبع تحت ةرحلا تناك اذإ : لاق

 یون ولو . هل ءالولا نوکی یتح «اندنع رمآلا نع قتعلا عقي هنآ هلصأو « دسفي ال : -هللا همحر

 اذهو « هنع هدبع رومأملا قتعي نأ بلط هنأل ؛رومأملا نع عقب هدنعو « ةدهعلا نع جرخي ةرافكلا هب

 هنأ انلو . رومأملا نع قتعلا عقيف ‹ بلطلا حصي ملف مد نبا هكلمي ال اميف قتع ال هنأل ؛ لاحم

 هلوق ريصيف « هنع قتعلا ةحصل طرش كلما ذإ « ءاضتقالا قيرطب كلم ا ميدقتب هح يحصت نكمأ

 مث «هنم ًاكيلمت «تقتعأ» هلوقو « هنع رمآلا دبع قاتعإب هرمأ مث «فلألاب هنم كيلمتلا بلط «قتعأ»

 . نيكلملا نيب يفانتلل حاكنلا دسف رمآلل كلملا تبث اذإو « هنع قاتعإلا

 : هالومل تلاقف ٠ دبع تحت ةرحلا تناك اذإو ): م : «ريغصلا عماحجلا» يف دمحم : ش (لاق) : م

 ‹« يعفاشلا لاق هبو ‹ خسفنا يأ : ش ( حاكنلا دسف ) : م هتلاق ام يأ : ش ( لعفف فلأب ينع هقتعأ

 . فلأ ةجوزلا ىلع ىلومللو

 رمآلا نع قتعلا عقي هنأ ): م فالخلااذه لصأ يأ : ش ( هلصأو دسفيال :رفز لاقو ) : م

 يأ « هيلع يتلا ةرافكلا هقتعب ىون ولو يأ : ش ( ةرافكلا هب ىون ولو « هل ءالولا نوکي یتح اندنع

 نأ بلط هنأل « رومآملا نع عقي ): م رفز دنع يأ : ش ( هدنعو « ةدهعلا نع جرخي ) : م تناك ةرافك

 قتعلا عقيف «بلطلا حصي ملف مدآ نبا « هكلمب ال اميف قتع ال هنأل ؛لاحم اذهو « هدنع هدبع رومأملا قتعي

 . رومأملا نع عقوف « رمآلا نع قتعلا بلط حصي مل يأ : ش ( رومأملا نع

 قاتعإلا بلط حيحصت يآ : ش ( هحيحصت نكمأ ) : م نأشلا نأ يأ : ش ( هنأ انلو ) : م

 رفزو ‹ قوطنملا ةحصب اًقوطنم قوطنملا ريغ لعج وهو : ش ( ءاضتقالا قيرطب كلملا ميدقتب) : م هنم
 هنم كيلمتلا بلط «قتعأ» : هلوق ريصيف « هنع قتعلا ةحصل طرش كلم اذإ ): م ءاضتقالاب لوقي ال

 يل كلم نآلا كل ناك يذلا دبعلا : لاق هنأك ريصيف : ش ( هنع رمآلا دبع قاتعإب هرمأ مث فلألاب

 . ينع هقتعأو فلأب

 قاتعإلاب ًالیکو نک مث« ينع كدبع هكلم : لاق نأب هب حرص ولو اذه حصي فيك : ليق ناف

 نم يأ : ش ( هنم ): م رومأملا وهو < ىلوملا نم يأ : ش ( هنم اًکیلمت تقتعأ : هلوقو م

 لوق ريصي مث « ىلوملا نم يأ راص ربخ هنأ ىلع بصنلاب : ش ( هنع قاتعاإلا مث): م رمآلا

 : ش ( نيكلملا نيب يفانتلل حاكنلا دسف رمآلل كلملا تبث اذإو ): م رمآلا نع اًقاتعإ تقتعأ : رومأملا

 نيميلا كلم نيب :يكاكلا لاقو : يزارتألا لاق ء ةعحملا كلمو ةبقرلا كلم نيب يأ

 . حاكنلا كلمو

 ةرورضلاب تبشي امو قتعلا ةرورض تبث كلملا نأل ؛ حاكنلا دسفي ال نأ يغبني : ليق نإف
 . حاكنلا داسف يف ال ءرمألا نع قتعلا توبث يف ةرورضلاو « اهردقب ردقتي
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 ةفينح يبأ دنع اذهو « قتعملل ءالولاو «حاكنلا دسفي مل الام مست ملو ينع هقتعأ : تلاق ولو

 كيلمتلا مدقي هنأل ؛ ءاوس لوألاو اذه : -هللا همحر- فسوي وب لاقو . هللا امهمحر- دمحمو

 هريغ رمأف ‹ راهظ ةرافك هيلع ناك اذإ امك ‹ ضبقلا رابتعا طقسيو « هفرصتل ًاحيحصت ضوع ريغب
 هتابثإ الو « هطاقسإ نكمي الف « صنلاب ضبقلا اهطرش نم ةبهلا نأ امهلو . هنع معطي نأ

 قح قلعت نع يراعلا كلملا توبث مزاول نم هتارورضو « همزاولب تبث امنإ ءيشلا : انلق
 . حاكنلا داسف هب ريغلا

 هقتع تبثي نأ ىغبنيف « قتعيال هنع لاملاب كنيمي رفك : هدبعل لاق اذإ هنأ سيلأ : ليق نإف

 ۰ . قتعلاب الإ لاملاب ريفكتلا نم نكمتي ال هنأل ؛ ءاضتقا

 ًالهأ ريصي « ةيرحلاب تباث ءاضتقالاب تباثلا نأل ؛ ءاضتقا تبثت نأ حلصت ال ةيرحلا : انلق

 الام مست ملو «ينع هقتعأ :تلاق ولو ) : م. ءاضتقا تبثت الف ًالصأ ةيرحلا تناكف « لاملاب ريفكتلل

 ال ألام ركذت ملو ينع هقتعأ : دبعلا ىلومل ةروكذملا ةرحلا تلاق ول ينعي : ش ( حاكنلا دسفي ال

 . حاكنلا دسفي

 . فلإلا مزليالو « ىوناذإ هنع ةلافكلا طقستو : ش (قتعملل ءالولاو ) : م

 « ىوناذإ هنع ةرافكلا طقستو « هل ءالولا نوكي ىتح « رومأملا نع قتعلا عقي : رفز لاقو

 وبأ لاقو دمحمو« ةفينح يبأ دنع ): م روكذملا مكحلا : ش (اذهو ): م رمألا ىلع فلإلا مزلي الو

 نع قتعلا عقي ينعي « ءاوس لدبلا ركذ عم لدبملا ركذ مدع يأ : ش ( ءاوس لوألاو اذه : فسوي

 . فسوي يبأ دنع نيتروصلا يف رمألا

 مدقي ):م - ىلاعت هللا همحر- فسويابأ نأل يأ : ش ( هنأل ): م يعفاشلا لاق هبو

 ال ء رمآلا فرصتل يأ : ش ( هفرصتل احيحصت ) : م ةبهلا قيرطب ينعي : ش ( ضوع ريغب كيلمتلا

 ( ضبقلا رابتعا طقسيو ): م :هلوقب انه نكمأ دقو « نكمأ امهم بجاو لقاعلا مالك حيحصت نأ

 ىلوأ طرشلا طاقسإب كلي الف نكر وه يذلا لوبقلا طاقسإب كلذ نكمأ دقو ٠ طرش هنأل : ش

 «هريغ رهاظملا رمأ اذإ ينعي : ش ( هنع معطي نأ هريغ رمأف ء راهظ ةرافك هيلع ناك اذإ امك ) : م ناكف

 . ضبقلا دجوي مل نإو « رمآلا نع ماعطإلا عقي رومأملا لعفف « اتيكسم نيتس ينع معطأ : لاقو

 اهطرش نم ةبهلا نأ ): م -ىلاعت هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأل يأ : ش ( امهلو ) : م

 (هطاقسإ نكي الف ) : م (ةضوبقم الإ ةبهلا حصت ال» : مالسلا هيلع هلوق وهو : ش ( صنلاب ضبقلا

 : م :هلوقب باجأف « نكرلاك اعبت طقسيف « طرش ضبقلا نإ : فسوي يبأ لوق نع باوج : ش
 : م ضبقلا تابثإ يأ : ش ( هتابثإ الو ) : م فسوي يبأ لوق نع باوج : ش ( هطاقسإ نكعي الف )
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 نع بوني ريقفلا ةلأسملا كلت يفو « يعرش فرصت هنأل ؛ عيبلا فالخب « يسح لعف هنأل ؛ ءاضتقا

 . هنع بونيل ءيش هدي يف عقي الف دبعلا امأف . ضبقلا يف رمآلا

 : م هنم ىوقأ ءيشلا نمضتي الف « يلوقلا سنج نم سيل ينعي : ش ( يسح لعف هنأل . هل اعبت)

 « لوقلا هنمضتي نأ زاجف يلوق لوبقلاو باجيإلا ينعي : ش ( يعرش فرصت هنأل عيبلا فالخب)

 يفامك « طوقسلا لمتحي عيبلا يف نكرلا نأ عم « فلأب ينع كدبع قتعأ : هلوق وهو

 . ىطاعتلا

 قتعيو ‹«حصي هنإف لعفف رمخ نم لطر فلأب ينع كدبع قتعأ : رخآلا لاق ول : ليق نإف

 . ضبقلا طارتشا يف ةبهلاك دسافلا عيبلاو ٠ ضبقلا دجوي مل نإو « هنع

 يبأ لوق روكذملاو ءامهلوق ىلعانه رومأملا ىلع عقي قتعلا نأ يخركلا ركذ دق : انلق

 ضبقلا طوقس لمتحاف « هنم مكحلا ذخأيو « حيحصلاب قحلم دسافلا عيبلاف ملس نئلو .فسوي

 امأف ‹ ضبقلا يف رمآلا نع بوني ريقفلا ) : م ةرافكلا ةلأسم يآ : ش ( ةلأسملا كلت يفو م

 يف عقي الو « ةيلاملا فالتإو كلملا ةلازإ قاتعإلا نأل « قاتعإلاب : ش ( ءيش هدي يف عقي الف دبعلا

 . رمآلا نيدبعلا نع بونيل يأ : ش ( هنع بونیل ) : م ءيش هدي

 ي دا ع
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 فارشلا لهآ حاكن باب

 ارقآ ؛املسأ مث « زئاج مهنيد يف كلذو « رخآ رفاك ةدع يف وأ «دوهش ريغب رفاكلا جوزت اذإو

 ‹ نيهجولا يف دساف حاكنلا : -هللا همحر- رفز لاقو -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع اذهو «هيلع

 . ماكحلا ىلإ ةعفارملاو مالسإلا لبق مهل ضرعتي ال هنآ الإ

 جوزتاذإو ):م. مهل باتك ال نيذلا مهو « كرشلا لهأ حاكن نايب يف باب اذه يأ : ش

 : م رفاكلا ةدع يف وأ «دوهش ريغب جوزتلا يأ : ش ( كلذو «رخآ رفاك ةدع يف وأ «دوهش ريغب رفاكلا

 امهحاكن ىلع يأ : ش ( هيلع ): م لوهجملا ةغيص ىلع : ش (ارقآ املسأ مث « زئاج مهند يف )

 اذك « عامجإلاب ادساف جوزتلا ناك ملسم ةدع يف ناك ول هنأل « رفاك ةدعبديق «روكذملا

 نوكي ىتح « ةكرشملا حاكن ملسملل زوجي الو « كرشلا لهأ يف انمالك نأل؛ رظن هيفو ءاولاق

 هللاب ذايعلاو- قالطلا دعب تك رشأ نأب روصت نأ زوجيو : لاق مث « لمكألا هلاق اذك «ةدع يف

 . ملسملا ةدع يف -ىلاعت

 يبأ دنعاذهو : لاق اغإ : يزارتألا لاق : ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ) : م

 ركذ اهيف سيل يرودقلا ةلأسم نأل «اذه ركذ نودب ةفينح يبأ دنع ءادتبا : لقي ملو «ةفينح

 قح نم نكلو « فالخلا عضوم اًَقشك ةفينح يبأ دنعاذهو : «ةيادهلا» بحاص لاقف « فالخلا

 حاكن ىلع لمتشملا وه لصفلا كلذ نأل ؛ قيقرلا باب ىلع مدقتملا لصفلا يف اهفصي نأ ةلأسملا

 . يمذلا

 مهب ضرعتي ال اغنإو « ليلدلا نايب يف هركذ ام ليلدب « يمذلا انه اه رفاكلاب دارأ دقو

 نیمزتلم اوناکف < هيلع عمجم ةدتعملا حاكن ةمرح نإ : لاق هنألو « هل ةمذال كرشملاو «مهتمذل

 وه ةروكذمل ا ةلأسملا يف روكذملا رفاكلا نم دارملا نأ ملعف الصأ انماكحأ مزتلي ال كرشملاو « اهل

 . ىهتنا « هل باتك ال يذلا كرشملا باب يف ال «هباب يف هركذي نأ يغبني ناكو « يمذلا

 ةلأسملا نيبو «كرشلا لهأ حاكن بابو بابلا اذه ةمجرت نيب ةقباطم ال اذه ىلعف : تلق

 يف حاكنلا يفو « دوهش ريب حاكنلا يف يأ : ش ( نيهجولا يف دساف حاكنلا : رفز لاقو ) : م

 ىلإ ): م ةعفارملا لبقو يأ : ش ( ةعفارماو « مالسإلا لبق مهل ضرعتي ال هنأ الإ ) : م رفاكلا ةدع

 كرتو « حيبقلا شحافلا مهعنص ىلع اوبرقت ال ٠ مهنعاًضارعإ مهل ضرعتي اإ : ش ( ماكحلا

 انيلإاوعفارت وأ «اوملسأ اذإف « نارينلاو ناثوألا ةدابع يف امك « ةمرحلا ىلع لدي ال ضرعتلا

 . ةمئاقلا ةمرحلل اعفد قيرفتلا بجو
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 ء-هللا همحر- ةفينح وبأ لاق امك لوألا هجولا ىف -هللا امهمحر- دمحمو « فسوي وبأ لاقو
 « لبق نم رم ام ىلع ةماع تاباطخلا نأ هل .-هللا همحر- رفز لاق امك : يناثلا هجولا يفو
 ةمئاق ةمرحلاو اوملسأ وأ اوعفارت اذإف . ًاريرقت ال ٠ ًاضارعإ مهتمذل مهل ضرعتب ال اغنإو ٠ مهمزلتف
 حاكنلا ةمرحو . اهل نيمزتلم اوناكف ءاهيلع عمجم ةدتعملا حاكن ةمرح نأ امهلو . قيرفتلا بجو

 -هللا همحر- ةفينح يبألو . تافالتخالا عيمجب انماكحأ اومزتلي ملو  اهيف فلتخم دوهش ريغب

 هقوقحب نوبطاخب ال مهنأل ؛ عرشلل ًاقح اهتابنإ نكمي ال ةمرحلا نأ

 لاق امک ) : م دوهش ريب حاكنلا يف يأ : ش ( لوألا هجولا يف دمحمو فسوي وبأ لاقو م

 لاق هبو : ش ( رفز لاق امک ) : م رفاكلا ةدع يف حاكنلا يف يأ : ش ( يناثلا هجولا يفو « ةفينح وبأ
 الو # : ىلاعت هلوق لثم : ش ( ةماع تاباطخلا نأ ) : م رفزل يآ : ش ( هل ): م دمحآو يعفاشلا
 . ٠٠١( ةيالا : ةرقبلا) # هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا ةدقع اومرعت

 . ( ٤۹ ةيالا : ةدئاملا) < مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ اب مهنیب مکحا ناو ٭ : یلاعت هلوقو

 ام ىلإ ةراشإ : ش ( لبق نم رم ام ىلع ): م « دوهشب الإ حاكن ال :مالسلا هيلع هلوقو
 مكحلا تبثف « اًماع عقو عرشلا اذهو : هلوقب ينارصنلا جيوزت هيف يذلا « لصفلا لوأ يف لاق
 . مهمزلي اهاضتقم يأ « تاباطخلا يأ : ش ( مهمزلتف ): م « مومعلا ىلع

 ( ًضارعإ ) : م ةمذلا دقعاومزتلا مهنوك لجأل يأ : ش ( مهتمذل مهل ضرعتي ال اغنإو )م
 وأ ) : م ماكحلا ىلإ : ش ( اوعفارت اذإف (:م لطابلا مهلعف ىلع : ش ( ریرقت ال ): م مهنع :ش

 ناك نم نيب : ش ( قيرفتلا بجو ) : م ةيلاح ةلمجلاو ء ةتباث يأ : ش ( ةمئاق ةمرحلاو ءاوملسأ

 . تاجوزلاو جاوزألا نم مهنم

 : ش ( اهيلع عمجسم ةدتعملا حاكن ةمرح نأ ) : م دمحسو بفسوي يبل يأ : ش (امهلو )م

 املف < ةمألا دقعب ضرعتن ال انكلو ء انل عابتأ مهنأل ؛ اًتضيأ مهقح يف ًالطاب افالخ يأ : ش

 لجأل انضرعت مدع نكلو : ش ( تافالتخالا عيمجب انماكحآ اومزتلي ملو ): م هنوروجي نامتعو

 نوبطاخي ال مهنأل ؛ عرشلل اًقح اهتابثإ نكمي ال ةمرحلا نآ -هللا همحر- ةفينح يبألو ) : م ةمذلا دقع

 ؛ ابرلا فالخب « ريزنخلاو رمخلا يف مهل ضرعتي ال اذهلو  عرشلا قوقحب يأ : ش ( هقوقحب

 . ظفللا اذه ريغب: حيحص (1)

Y4 



 هنأل ؛ ملسم تحت تناك اذإ ام فالخب « هدقتسعي ال هنأل ؛ جوزلل ًاقح ةدعلا باجيإ ىلإ هجو الو

 ءاهيف ًاطرش تسيل ةداهشلاو « ءاقبلا ةلاح مالسإلاو « ةعفارملا ةلاحف حاكنلا حص اذإو هدقتعي

 املس مث هتتبا وأ « همأ يسوجلا جوزت اذإف .ةهبشب تئطو اذإ ةحوكنملاك اهيفانت ال ةدعلا اذكو

 ‹ ةدتعملا يف انركذ امك امهدنع مهنيب اميف نالطبلا مكح هل مراحملا حاكن نأل ؛ امهنيب قرف

 ‹ اقرفيف مالساإالاب ضرعتلا بجوو

 . « دهع هنيبو اننيب سيلف « ىبرأ نمالإ :١ مالسلا هيلع هلوقب ىنلتسم هنأل

 : ش ( هدقتعي ال ): م جوزلا نل يأ : ش ( هنأل ؛ جوزلل اقَح ةدعلا باجيإ ىلإ هجو الو

 : ش ( هنأل ملسم تحت) : م ةيمذلا يأ : ش ( تناك اذإ ام فالخب ) : م ةدعلا بوجو دقتعي ال يأ

 . ةدعلا بوجو دقتعي يأ : ش ( هدقتعي ): م ملسملا نأل يأ

 (مالسإلاو ): م مكاحلا ىلإ : ش ( ةعفارملا ةلاحف ): م امهنيب : ش ( حاكنلا حص اذإو ) : م

 ةداهشلاو ): م ەربخ : ش ( ءاقبلا ةلاح )م : هلوقو ءادتبالاب عوفرم ةعفارملا ةلاحف : هلوقو :ش

 اذكو ) : م حاكنلا لطبي مل دوهشلا تام ولاذهلو « ءاقبلا ةلاح يف يأ : ش (اهبف اًطرش تسيل

 اهيلع بجي : ش ( ةهبشب تئطو اذإ ةحوكنملاك ) : م ءاقبلا ةلاح يفانت ال يأ : ش ( اهيفانت ال ةدعلا

 . مئاقلا حاكنلا لطبي الو « ءطولا قحل ةنايص ةدعلا

 ةمئألا عامجإب : ش (امهنيب قرف املس مث « هتنبا وأ « همأ يسوجلا جوزتاذإف ) : م

 فسوي يبأ دنع يأ : ش ( امهدنع مهنيب اميف نالطبلا مكح هل مراحملا حاكن نأل ):م ةعبرألا

 تبشف « انراد لهآ نم مهو « انرايد يف عئاش ةحكنألا هذه ةمرحب باطخلا نأل دمحمو

 باطخلا لعج هعسو يف لب « لكلا ىلإ غيلبتلا عبتتملا عسو يف سيل ذإ  مهقح يف باطخل ا

 . ةحكنألا هذهب نوثراوتي ال مهنأ ىرت الأ «مهيلإ لوصولاك باطخلا عويش لعجيف  اعئاش

 ركذ ام ىلإ راشأ : ش ( ةدتعملا يف انركذامك ): م اوثراوتل مهقح يف ًاحيحص ناك ولف

 اوناكف ءاهيلع عمجمةدتعملا حاكن ةمرح نآاذهلو : هلوقب ةمدقتملا ةلأسملا يف

 . نيمزتلم

 مكح يف الخد املس الو « هيفاني مالسإلا نأل : ش ( اقرفيف مالسإلاب ضرعتلا بجوو (:م

 دجو ءاوس يضاقلا امهنيب قرف امهدحأ ملسأاذإ : 'ةيانعلا» يفو « امهنيب قرفيف مالسإلا

 . دجوي مل وآ « عفارتلا

 يفو «نآلا ءيجيام ىلع « الفالإو « قرفيامهدحأ نم عفرلادجو اذإ : دمحم لاقو

 يف الإ هيلإ اعفاري ملام يضاقلا ملع نإو « هل ضرعتي ال همرحم يمذلا جوزت ول : ؛طوسبملا»

 )١( بيرغ : ىعليزلا ظفاحلا لاق .
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 ؛ةدعلا فالخب « قرفيف حاكنلا ءاقب يفانت ةيمرحملا نأ الإ «حيحصلا يف ةحصلا مكح هل هدنعو
 . امهل ًافالخ « هدنع قرفي ال امهدحأ ةعفاربو « امهنيب قرفي امهدحأ مالسإب مث « هيفانت ال اهنأل
 رصملا داقتعا امأ « هداقتعا هب ريغتي ال ذإ « هبحاص ةعفارمب لطبي ال امهدحأ قاقحتسا نأ قرفلاو

 ء هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا نأل « ملسملا مالسإ ضراعي ال رفكلاب

 - هنع ىلاعت هللا ىضر- رمع نأ يور ال « كلذ ملع اذإ امهنيب قرفي هنأ رخًآلا فسوي يبأ لوق
 . مهمراحمو سوجملا نيب اوقرف نأ هلامع ىلإ بتك

 ىلاعت هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمع بتكام روهشملااغإو ‹ روهشم ريغاذه : انلق
 نم هيلع مهامو « ةمذلا لهأ اوكرت نودشارلا ءافلخلا لاب ام : لاق يرصبلا نسحلا ىلإ -هنع
 « نودقتعيام اوك ر تيل ةيزجلا اولذب اغإ هيلإ بتكف « ريزانخلاو رومخلا ءاشفإو « مراحلا حاكن
 اذه انموي ىلإ تقولا كلذ نم ءاضقلاو ةالولا نألو « مالسلاو عدتبب تسلو « عبتم تنأ اغنإو

 حاكنل يآ : ش ( ةحصلا مكح هل ) : م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ : ش ( هدنعو )م
 مكح نإ: قارعلا خياشم لوق نع هب زرتحا : ش ( حيحصصلا يف ): م ةحصلا مكح مراحللا

 مازلإلا ةيالوو ءهتلاسر مدع نومعزيو « غلبلا نوبذكي مهنأل ؛ لزان ريغ هنأك مهقح يف باطخلا

 . باطخلا مكح رهظ مالسإلاب اهدقتعا ادإف « غلبملا ةلاسر دقتعي نم قح يف ربتعي امإ

 ءاقب يفانت ): م ةيمرحملااهنجوو ‹كيكشتلا اذه نع باوج : ش ( ةيمرحملا نأ الإ :م

 : م ةرهاصم وأ عاضرب نيملسملا حاكن ىلع ةيمرحملا تضرتعا ول امك امهنيب : ش ( قرفيف حاكنلا

 امهدحأ مالسإب مث ) : م حاكنلا ءاقب يفانت ال ةدعلا نأل يأ : ش ( هيفانت ال اهنأل ؛ ةدعلا فالخب )
 يبأ دنع امهنيب قرفي ال يآ : ش ( هدنع قرفي ال امهدحأ ةعفاربو ) : م قافتالاب : ش ( امهنيب قرغي

 : مامهدحأ ةعفارب قيرفتلا مدعو « امهدحأ مالسإب قيرفتلا نيب ينعي : ش ( قرفلاو ) : م
 هب ريغتي ال اذإ ‹ هبحاص ةعفارمب لطبي ال ) : م هقوقحو حاكنلا بجاوب : ش ( امهدحأ قاقحتسا نأ)
 ءاًضيأ امهدحأ ملسأ اذإ اميف دوجوم ىنعملا اذهو « هبحاص ةعفارمب هداقتعا ينعي : ش ( هداقتعا
 ( رصملا داقتعا امأ ) : م : هلوق ىنعم وهو « امهدحأ مالسإب امهنيب قرفيف « مالسإلا حج رتي نكل
 الو) : م ءيش لک ىلع : ش ( ولعي مالسالا نأل؛ملسملا مالسإ ضراعي ال ) : م لطابلا هنيد ىلع : ش

 . هنيد ىلع رخآلا رارصإ هضراعي الف « ءيش : ش (هيلع) : م ىلعي ال يآ : ش ( ىلعي
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 الو ةملسم دترملا جوزتي نأ زوجي الو. امهميكحتك امهتعفارم نأل ‹ عامجإلاب قرفي اعفارت ولو

 الف ‹ هنع هلغشي حاكنلاو « لمأتلا ةرورض لاهمإلاو ‹ لتقلل قحتسم هنأل ؛ ةدترم الو ةرفاك

 جوزلا ةمدخو لمأتلل ةسوبحم اهنأل ؛ رفاك الو « ملسم اهجوزتي ال ةدترملا اذكو « هقح يف عرشب

 دحأ ناك نإف . هحلاصمل لب « هنيعل عرش ام حاكنلاو ٠ حلاصملا امهنيب مظتني ال هنألو «هنع اهلغشت

 ءهنيد ىلع دلولاف ًاملسم نيجوزلا

 نأل ؛عامجإلاب امهنيب قرفي ): م مكاحلا ىلإ امهالك عفارت ينعي : ش (اعفارت ولو ): م

 ءامهنيب قرفي نأ هل مالسإلا مكح هنم ابلطو ًالجر امكح اذإ ينعي : ش ( امهمیکحتک امهتعفارم

 . هتيالو مومعل كذب ىلوأ يضاقلاف

 يأ : ش ( لتقلل قحتسم هنأل ؛ ةدترم الو ةرفاك الو «ةملسم دترملا جوزتي نأ زوجي الو (:م

 مظتني الف « «هولتقاف هنيد ريغ نم» : مالسلا هيلع هلوقل « ةدرلا سفنب لتقلل قحتسم دترملا نأل

 ‹ لتقلل قحتسم وهو < ءاقبلل كلذ نأل ؛ لسانتلاو جاودزالاو نكسلا نم ةحلاصم هحاكن

 . تيملاك راصف

 . جوزتلا هل زوجي هنإف « اًصاصق لتقلا قحتسم هيلع دري : ليق نإف

 هعالطا دعب لزن دق ذإ « ابلاغ عجريال هنأل ؛ دترملا فالخب « هيف هيلإ بودنم وفعلا : تلق

 ولام هيلع دري : يجورسلا لاقو . هدنع ةيوق ةهبش نع هدادترأ نوكيف « مالسإلا نساحم ىلع

 : يكاكلا لاقو « كرتشم بسنلا توبثو «حاكنلا بيقع ثالثلا قالطلا هب عقي هنأل ٠ حلاصلملا

 تحص دقو « فيسلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال هنإف مهل ةلم ال برعلا وكرشم : لاقيالو

 نكي ملو « هتحص رفاكلا دقتعي اًتيد ةلملاب ىنعن انأل « ةلم مهل : لوقنانأل «مهنيب اميف هحاكنملا

 . مهيف دحلا بجو دقو هنالطبب رقأ

 لهي ال نأ يغبني : لاقي نأ وهو « لاؤس باوج اذه : ش ( لمأتلا ةرورضل لاهمإلاو ) : م

 ةرورضل ماي ةثالث دترملا لاهمإ يأ لاهمإلاو :هلوقب باجأف « لتقلل قحتسم هنأل « دترملا

 حاكنلاو): م اًمكح هل ةايح ال هنأك لعج كلذ ءارو اميفف ةهبشلا نم هل ضرع اميف لمأتيل ءلمأتلا

 ؛ رفاك الو ملسم اهجوزتي ال ةدترملا اذكو « هقح يف عرشي الف ) : م لمأتلا نع يأ : ش ( هنع هلغشي

 هنيعل عرش ام حاكنلاو ‹ حلاصملا امهنيب مظتني ال هنألو ؛ هنع اهلغشت جوزلا ةمدخو لمأتلل ةسوبحم اهنأل

 تتاف اذإف ءدلاوتلاو « لسانتلاو «جاودزالاو « نكسلا نم حاكنلا حلاصمل يأ : ش ( هحلاصمل لب

 .الصأ عرشي مل ةدرلاب حلاصلا

 عامجاإب مالسإلا نيد ىلع يأ : ش ( هنيد ىلع دلولاف اًملسم نيجوزلا دحأ ناك نإف ) : م

 « ءاقبلا ةلاح يف اذه لب <« ةملسم ةأرملاو ًارفاك جوزلا ناك اذإ اميف روصتي الو « ةعبرألا ةمئألا

YY 



 . هيلإ ًارظن هل ًاعبت هلعج یف نأل ؛ همالسإب ًاملسم هدلو راص ریغص دلو هلو امهدحآ ملسآ نإ كلذک و
 .رش ةيسوجلا ذإ « هل رظن عون هيف نأل ؛ يباتك دلولاف ايسوجم رخآلاو ء ًايباتك امهدحأ ناك ولو

 حيجرتلا انيب نحنو « ضراعتلل هيف انفلاخي -هللا همحر- يعفاشلاو

 ك
 ملسأ نإ كلذكو) : م ضرعلا لبق تدلوف اهجوز ىلع مالسإلا ضرعي ملو « ةآرملا تملسأ نإو
 اًملسم هدلو راص ) : م لاحلل هيف واولا : ش ( ريغص دلو هلو ) : م نيجوزلا دحأ يأ : ش ( امهدجأ
 اًعبت ريغصلا لعج نأل يأ : ش ( هل اًعبت هلعج يف نأل ) : م نيجوزلا دحأ مالسإب يأ : ش ( همالسإب
 . مالسإلا نم مظعأ نوكي رظن يأ < ريغصلل يأ : ش ( هيلإ ارظن ): مامهنم ملسأ يذلل

 راد يف ريغصلا ناك نإو « ةدحاو راد يف ملسأ نم عم ريغصلا ناك اذإ هب ديري : ؟عيبانيلا» يفو
 ال برحلا راد يف ريغصلاو مالسإلا راد يف ناك نإو « برحلا راد يف امهنم ملسأ نمو ء مالسإلا

 رخآلاو ) : م باتكلا لهأ نم نيجوزلا دحأ ناك ولو يأ : ش ( اًيباتك امهدحأ ناك ولو) : م
 ىتح : ش (يباتك دلولاف ): م باتكلا لهأ نم سيل رخآلا نأ لصاحلاو « اَينثو وأ : ش ( ايسوجم
 ايباتك ريغصلا لعج يف نأل : ش ( هل رظن عون هيف نأل) : م ؛ هتحيبذ لحتو هتحكانم ملسملل زوجي
 لعج يف يأ : ش ( هيف انفلاخب يعفاشلاو ) : م ةيباتكلا نم : ش ( رش ةيسوجملا ذإ ) : م هل رظن عون
 « حاكنلاو ةحيبذلا لح بجوي يباتكلل اعبت هلعج نأل : ش ( ضراعتلل :٠ م يباتكلل ًاعبت دلولا
 حيج رتلاو « ةدحاو ةلم هلك رفكلاذإ « ضراعتلا عقوف « كلذ بجوي ال يسوجملل اعبت هلعجو
 زاوجو ةحيبذلا لح ثيح نم هل اًرظن هيف نأل : هلوق وهو : ش ( حيجرتلا انيب نحنو ): م مرحملل
 . حاكنلا

 موقت نيأ نمف « حيجرت عون ىلإ بهذ مصخلا نمو انم دحاو لك تركذ ام ىلع : تلق نإف
 ؟ ةجحلا

 نأل « عفرلا نم ىلوأ عفدلاو « هعوقو دعب هعفدب هحيجرتو «٠ ضراعتلا عفدب انحيجرت : تلق
 : نالوق اًيباتك بألا ناك اذإ اميف يعفاشلل نأ ملعا مث . عفري ال عفاد نم مكح

 . يرحتلل اًبيلغت دمحأ لاق هبو « هتحکانمو «هتحيبذ لحي ىتح هل عبت هنآ : امهدحأ

 « هتحيبذو هتحاكنم لحت ال ىتح ء ادحاو الوق هلاَعبت لعجي ايسوجم بألاو «ةيباتك مألا تناك ولو
 يفو : نالوق ةيسوجم مألا تناك نإو « ايسوجم ناك اذإ بألا عبتي :يعفارلا» يفو « لاق هبو

 رظنلا : حصألا وه يناثلاو « مرحتلا امهدحأ : نالوق يسوجملاو يدوهيلا نيب دلوتملا يف :“طيسبلا»

 . بسنلا بناج بيلختو « بألا ىلإ

 تبا اذإف ‹ مالسإلا اهيلإ ضرعيو » اهحاكن ىلع ةيباتكلا رقت جوزلا ملسأ نإ :ارهاوجلا» يفو
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 قرف یبآ نإو « هتآرما يهف ملسأ نإف ‹ مالسإلا هيلع يضاقلا ضرع رفاك اهجوزو ةأرملا تملسأ اذإو

 ةيسوجم هتحتو جوزلا ملسأ نإو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ًاقالط كلذ ناكو « امهنيب

 امهنيب ةقرفلا نكت ملو امهنيب يضاقلا قرف تبأ نإو « هتأرما يهف تملسأ نإف « مالسإلا اهيلع ضرع

 . انبهذمف ضرعلا امأ «نيهجولا يف ًاقالط ةقرفلا نوكت ال: -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . ًاقالط

 ال نأ ةمذلا دقعب انمض دقو « مهل اضرعت هيف نأل ؛ مالسإلا ضرعب ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 مالسإلا سفنب عطقنيف دكأتم ريغ لوخدلا لبق حاكنلا كلم نأ الإ مهل ضرعتن

 لوقك « لوخدلا لبق ةقرفلا ليجعت : بهشأ لاقو « هدعبو لوخدلا لبق ةقرفلا تعقو

 ةقرفلا تعقو جوزلا لبق ةأرملا تملسأ نإو < امهلوقك هدعب ةدعلا غارف مظتنيو « دمحأو « يعفاشلا

 اهئاضقنا دعب ملسأ اذإ : كلام لاق «ديهمتلا» يفو . ةدعلا ءاضقنا ىلع فقت هدعبو « لوخدلا لبق

 حكنت نأ لبق اهكردأ نإو « اهيلع هل ليبس الف همالسإ اهعسوأ مدقي نأ لبق تحكن ناف « هتبيغ يف
 ةبئاغ تناك نإو « ةرضاح تناك نإ مالسإلا اهيلع ضرعي : ةمادق نبا لاقو « اهب قحأ وهف

 . ةقرفلا تلجعت

 : ىرخألا يفو « اهتدع ءاضقنا لبق قحأ وه :امهادحإ« ةدعلا رابتعا يف ناتياور دمحأ نعو

 مكحلاو ةداتقو ةمركعو سواط لوق وهو « ركب وبأ هبحصو « لالخلا اهراتخاو « ةقرفلا ليجعت

 اذإ قحأ وه - هنع ىلاعت هللا يضر- يلع نعو « سابع نبا نع ىوريو « زيزعلا دبع نب رمعو

 نارقي ميهاربإ نعو «رصملا يف تماد ام اهب قحأ وه يعفاشلا نعو « اهترجه راد يف تماد ام ملسأ

 . امهحاکن ىلع

 مدعل رفاك هلوق يف رفكلا قلطأو « لاحلل هيف واولا :ش ( رفاك اهجوزو ةأرملا تملسأ اذإو ) :م

 نإو « هتأرما يهف ملسأ نإف ‹ مالسإلا هيلع يضاقلا ضرع ) :م ناك رفاك يأ < رفاكلا عم ةملسملا ءاقب

 ال :ش ( دمحمو « ةفينح يبأ دنع اًقالط كلذ ناكو « امهنيب قرف ) :م مالسإلا نع جوزلا يأ :ش ( یبا

 الإو قلط نإف « ناسحإلاب حيرستلا نيعتف « هبناج نم فورعملاب كاسمإلا تاف هنآأل ؛ اخسف

 . هبانم بئان يضاقلاف

 تناك نإ اهنأل ؛ ةيسوجلملاب ديقو :ش ( مالسإلا اهيلع ضرع ةيسوجم هتحتو جوزلا ملسأ نإو ) :م

 نكت ملو ‹ امهنيب يضاقلا قرف تبأ اذإو « هتأرما يهف تملسأ نإف ) :م قيرفت الو ضرع الف ةيباتك

 قيرفتلا نوكي ال يأ :ش ( نيهجولا يف اقالط ةقرفلا نوكت ال :فسوي وبأ لاقو . ًاقالط امهنيب ةقرفلا

 ددع نم صقني ال هنأ هتدئافو « اًخسف نوكي لب « ةأرم ا ءابإب وأ حوزلا ءابإب ناك ءاوس « هدنع اًقالط

 ضرعي ال : يعفاشلا لاقو «انبهذمف ) :م مالسإلا ضرع يأ :ش ( ضرعلا امأ )م. ءيش قالطلا

 ‹ مهل ضرعتن ال نأ ةمذلا دقعب انمض دقو « مهل اًضيرعت ) :م ضرعلا يف نأل يأ :ش ( هيف نأل مالسإلا

 مالسإلا سفنب عطقنيف دكأتم ريغ لوخدلا لبق ) :م حاكنلا كلم نأ ريغ يأ :ش ( حاكنلا كلم نال
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 دب الف « تتاف دق دصاقملا نأ انلو . قالطلا يف امك ٠ ضيح ثالث ءاضقنا ىلإ لجأتیف « دکأتم هدعبو
 « دصاقملا لصحتل مالسإلا ضرعيف « اهل اًببس حلصي ال ةعاط مالسإلاو  ةقرفلا هيلع ىنبت ببس نم

 دحأ هيف كرتشي بسب ةقرفلا نأ-هللا همحر- فسوي يبأ لوق هجو. ءابإلاب ةقرفلا تبثت وأ « مالسإلاب
 . كلملا ببسب ةقرفلاك ًاقالط نوكت الف « ناجوزلا

 يأ :ش ( لجاأتيف ) :م نيدلا فالتخا سفنب عفتري الف :ش ( دكأتم ) :م لوخدلا دعب يأ :ش ( هدعبو

 لب باوصب سيل ضيح ثالث : هلوق حارشلا لاق :ش ( ضيح ثالث ء ءاضقنا ىلإ ):م قيرفتلا
 نأ يغبني : لوقي يعفاشلا ناك هانعم : ليقو « راهطألاب هدنع ةدعلا نأل ؛ راهطأ ةثالث باوصلا
 . ضيح ثالث ء ءاضقنا ىلإ مكدنع لجأتي

 الإ عفري ال هدعبو « حاكنلا عفري لوخدلا لبق قالطلا سفن نأ ديري :ش ( قالطلا يف امك ) :م
 « لاحلا يف حاكنلا خسفي : ةياور يف دمحأ لاقو < دمحأ لاق يعفاشلا لوقبو « ةدعلا ءاضقنا دعب
 نإف « ًالوأ جوزلا ملسأ نإو ٠ يعفاشلا هرجذام ىلع مكحلاف ًالوأ ةجوزلا تملسأ نإ : كلام لاقو
 . امهحاكن خسف الإو « امهحاكن ىلع اميقي لاحلا يف تملسأ

 ینبت ببس نم دب الف «تتاف اق ) :م جاودزالاو نكسلا نم حاکنلاب :ش ( دصاقملا نأ انلو ) :م
 :م جوزلا ىلع :ش ( مالسإلا ضرعيف ) :م ةقرفلل :ش ( اهل ابّبس حلصي ال ةعاط مالسإلاو « ةقرفلا هيلع
 نع جوزلا ءابإب يأ :ش ( ءابإلاب ةقرفلا تبشت وأ ) :م ملسأ نإ :ش ( مالسالاب دصاقملا لصحتتل)
 ةناقهد نإف «-امهنع ىلاعت هللا يضر- يلعو «رمع نع يورم انبهڏذمو هنع هعانتماب يآ « مالسإلا
 إ : لاقف « اهجوز ىلع مالسإلا ضرعب - هنع ىلاعت هللا يضر رمع رمأف « تملسأ كلملا رق يف

 . امهنيب قرف الإو « ملسأ

 « تبأف هتأرما ىلع مالسإلا ضرعف - هنع ىلاعت هللا يضر- يلع دهع يف ملسأ ًاناقهد نآ ىوريو
 كلملا رهقو « هيف ةخل لاذلاو «مجعلا نم ديس لك : ناقهدلاو ٠ «طوسبملا» يفاذك « امهنيب قرغف
 .انه لمكألا لوط دقو دادغب ىلإ ةفوكلا قيرط ىلع

 نمرفک الو انرکذ امل اًببس حصي ال مالسإلا نأل ء مالسإلا نع ءابإلا ةقرفلا بيس نأ هلصاح
 اذإو ٠ معنلا ببسب حلاص هنأل ؛ ءابإلا الإ اًبِبس حلصي ملف « اذه لبق دوجوم هنأل < ‹« هيلع یقب
 . ءابإلا ىلإ ةفاضم ةقرفلا تناكف « ةقرفلا وهو « تاوفلا همزلتسي ام فيضأ هيلإ لوقلا فيضأ

 هجو ) :م : هلوق وهو فسوي يبأ عم ثحبلا يف عرش يعفاشلا عم ثحبلا نم فنصملا غرف الو

 نم ققحتم هنأ ىنعم ىلع :ش (ناجوزلا هيف كرتشي ) :م ءابإلا وهو :ش ( ببسب ةقرغلا نأ :فسوي يبآ لوق
 ببسب يعفاشلا دنع اخسف نوكت لب :ش ( اًقالط ) :م ةقرفلا يأ :ش ( نوكت الف ) :م امهنم لك
 نيجوزلا دحأ كلم نأب :ش (كلملا ببسب ةقرفلاك ) :م امهنم لك يف ققحتم كلذو « نيدلا فالتخا

 . اًقالط نوكي ال امهنم روصتي ببس لكف ءامهنم روصتي ال قالطلا ذإ «رخآلا
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 يف هبانم يضاقلا بونيف « مالسإلاب هيلع هتردق عم « فورعملاب كاسمإلا نع عنتما ءابإلاب نأ امهلو
 دنع اهبانم يضاقلا بوني الف « قالطلل لهأب تسيلف ةأرملا امأ . ةنعلاو بحجلا يف امك « حيرستلا

 نكي مل نإو « لوخدلاب هدكأتل اهب لخد ناك نإ رهملا اهلف اهئابإب امهنيب يضاقلا قرف اذإ مث .اهئابإ

 تملسأ اذإو « ةعواطملاو ةدرلا هبشأف « دكأتي مل رهملاو « اهلبق نم ةقرفلا نأل ؛ اهل رهم الف اهب لخد

 ضيحت ىتح اهيلع ةقرفلا عقت مل ةيسوجم هتحتو يبرحلا ملسأ وأ ءرفاك اهجوزو برحلا راد يف ةأرملا

 مالسإلا ىلع ضرعلاو « ةقرفلل اببس سيل مالسإلا نأل اذهو « اهجوز نم نيبت مث « ضيح ثالث
 ‹ داسفلل اعفد ةقرفلا نم دب الو « ةيالولا روصقل رذعتم

 :م مالسإلا نع جوزلا ءابإ يأ :ش ( ءابإلاب نأ ):م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م
 يف هبانم يضاقلا بونيف ) :م كاسمإلا ىلع يأ :ش ( هيلع هتردق عم « فورعم اب كاسمإلا نع عنتما)

 وهو «ابوبجم اهجوز تدجو اذإ امك يأ :ش ( ةنعلاو ٠ بجحلا يف امك ) :م ناسحإإلاب :ش (حيرستلا

 .ةأرملا بلط دنع امهنيب قرفي يضاقلا نإف ءاتينع هتدجوو « نيتيصخلاو ركذلا عوطقم

 حيرستلا روصت مدعل :ش (اهئابإ دنع اهبانم يضاقلا بوني الف قالطلل لهأب تسيلف ةرملا امأ ) :م

 :ش (لوخدلاب) :م رهملا دكأتل يأ :ش ( هدكأتل اهب لخد ناك نإ رهملا اهلف اهئابإب امهنيب قرف اذإ مث ) :م اهنم

 مدعل :ش ( دكأتي مل رهملاو ءاهلبق نم ةقرفلا نأل ء اهل رهم الف اهب لخدي مل نإو ) :م رهملا لامك اهل نوكيف
 :ش ( ةعواطملاو ) :م هللاب ذايعلاو لوخدلا لبق تدترا اذإ امك ينعي :ش ( ةدرلا هبشأف ) :م لوخدلا

 لبق رهملا اهل هيلع بجي الف «لوخدلا لبق اهجوز نبا نم اهسفن تنكم نأب « اًضيأ ةعواطملا هبشأو
 . لوخدلادعب ةدعلا ةقمن الو «لوحخدلا

 . اهجوز نبا ةأرملا ةعواطم يأ ءردصم اهنأل « اهرسك ال واولا حتفب ةعواطملا : يزارتألا لاقو

 ةعواطملا ةأرملا هبشي ام ىنعملا نوكيو « عواط نم لعافلا مسا نوكيو « اضيأ واولا رسك زوجي :تلق
 . قاذملا لهأ ىلع ىفخي ال حتفلا نم هجولا اذه لب « هنم اهسفن نيكمت يف اهجوز نبال

 ( ةقرفلا عقت مل ةيسوجم هتحتو« يبرحلا ملسأ وأ « رفاك اهجوزو برحلا راد يف ةأرملا تملسأ اذإو ) :م

 مث ءرهشأ ةثالثف ضيحت نمم نكت مل نإو :ش ( ضيح ثالث ضيحت ىتح ) :م نرتروصلا يف امهنيب :ش

 مث ) :مةدعلل ىرخأ روهش وأ ٠ ضيح ثالث نم دبال مث «ةقرفلا عقت روهش وأ« ضيح ثالث دعب
 . انرکذ امک ضیح ثالث دعب يآ :ش ( اهجوز نم نیبت

 نيدلا فالتخاو ‹ رصملا رفك وأ« مالسإلا ببس نم ةقرفلل دبال هنأ ىلإ هب راشأ :ش ( اذهو ) :م

 مالسإلا نأل) :م : هلوقب كلذ نيبو« ةمدقتملا ةلأسملا يف رم امك « ةقرفلل اًبجوم نوكي نأ حلصي ال

 . برحلا راد نع مالسإللا له دي مادعنال :ش ( ةيالولا روصقل رذعتم مالسإلا ىلع ضرعلاو« مصاع

 ىلع ضرعلاو : هلوق . رفاكلا تحت ملسملا نوك وهو :ش ( داسفلل اعفد ةقرفلا نم دبالو ) :م

 ىلع مالسإلا ضرعو : لاقي نأ لصألاو « ضوحلا ىلع ةقانلا تضرع وحن باب نم رذعتم مالسإلا
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 ريغو اهب لوخدملا نيب قرف الو .رثبلا رفح يف امك ٠ ببسلا ماقم ضيحلا يضم وهو « اهطرش انمقأف
 ةقرفلا تعقو اذإو . مالسإلا راد يف هل رم امك ٠ امهنيب لصفي -هللا همحر- يعفاشلاو .اهب لوخدمل ا

 ًافالخ « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع كلذكف ةملسملا يه تناك نإو « اهيلع ةدع الف ةيبرح ةآرملاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كيتأيسو « امهل

 ‹ عبصألا يف متاخلا تلخدأ : كلوق يفامك « سابتلالا مدعل مالكلا بلق هنأ الإ ٠ رذعتم رفاكلا

 ىنعم وهو« طورشلا ىلإ مكحلا فيضأ ببسلا ريدقت رذعت الو « متاخلا يف عبصألا تلخدأ لصألاو

 رذعت دنع مكحلا هيلإ فاضي طرشلا نأل :ش ( ببسلا ماقم ضيحلا يضم وهو  اهطرش انمقأف ) :م : هلوق

 نإف ناسنإ اهيف عقو نإف «قيرطلا ةعراق ىلع :ش ( رئبلا رفح يف امك ) :م ببسلاو ةلعلا ىلإ ةفاض لا
 وهو طرشلا ىلإ فيضأف « فرع ال ببسلاو ةلعلا ىلإ هتفاضإ نكي الف ءرفاحلا ىلع نامضلا

 عنص ال يعيبط رمأ هنأل «يدعتلا مدعل اًببس حلصي الف « عقاولا لقث عوقولا ةلع نأ اذه قتيقحتو . رفحلا

 ىلإ فيضأف « حابم هنأل ءهيلإ مكحلا ةفاضإلل اببس حلصي الف« هبتشم عوقولا ببسو « هيف عقاولل
 ةقرفلا تعقوف« كلذك ناك اذإف «رفحجلاب ضرألا ةنكس ةلازإ نأل ؛رفاحلا وهو طرشلا بحاص

 ال نمم تناك نإ رهشأ ةئالث يضم وأ «ضيحت نمم تناك نإ ضيح ثالث ينعأ « ةدعلا ةدم ءاضقنال

 ةدعلا ءاضقناو « ةنونيبلا ببس قالطلا نأل كلذو «هرصتخم» يف يخ ركلا حرص هبو «ضيحت

 . اهطرش

 ناك نإ :لوقي ثيح :ش (امهنيب لصفي يعفاشلاو « اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا نيب قرف الو ) :م
 رم امك ) :م ضيح ثالث ءاضقنا ىلع فقوتي لوخدلا دعب ناك نإو «لاحلا يف ةقرفلا عقت لوخدلا لبق

 روكذملا ليصفتلاب «لوخدلا لبق ناك نإف : هلوق نم :ش (مالسإلا راد يف ) :م يعفاشلل يآ :ش ( هل

 .دمحأو « كلام لاق هلوقبو « نآلا

 يأ :ش ( اهيلع ةدع الف ) :م ةيبرح ةأرملا نأ لاحلاو يأ :ش ( ةيبرح ةأرملاو ةقرفلا تعقو اذإو ) :م

 ءاوس ««يواحطلا حرش» يف هركذ « اهقح يف تبثي ال عرشلا مكح نأل « عامجإلاب ةيبرحلا ىلع
 اهيلع ةدع ال :ش (كلذكف ةملسملا ) :م ةيبرحلا يأ :ش ( يه تناك نإو ) :م هدعب وآ لوخدلا لبق ناك

 . اهلبق اجب ةقلعتم هذهو دمحمو «فسوي يبأال يأ :ش ( امهل اًقالخ « ةفينح يبأ دنع ) :م لوخدلا دعب

 مزلت ال كلذ دعبو «ضيح ثالث ءاضقناب ةقرفلا عقت برحلا راد يف ملسأ اذإ نيجوزلا دحأ نأ هنايب

 ‹ ةينثو وأ ةيسوجم ىنعأ «ةيبرح ريغ تناك نإو « ال وأ اهب ًالوخدم تناك ءاوس <« ةأرملا ىلع ةدعلا

 بجوي ال هنأل « ةفينح ىبأ دنع اهيلعةدع الف ةملسم تناك نإو . انركذ امك ءاًضيأ اهيلع ةدع الف

 انيلإ ترجاه اذإ اهنإف «مالسإلا راد ىلإ ةرجاهملا يف ةلأسملا لصأو « يبرحلا نم ةملسملا ىلع ةدعلا

 ىتح جوزتت ال ذئنيحف « ًالماح نوكت نأ الإ « ةفينح يبأ لوق يف ةدحلا اهمزلي مل ةيمذ وأ ةملسم
 دعب :يزارتألا لاق . ةرجاهملا ةلأسم يف يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب كيتأيسو ) :م . اهلمح عضت

 . بوصألا وه لوألاو : ةدعلا باب يف يكاكلا لاقو « أطحخ رشع ةلالث
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 لاق . ىلوأ ىقبي نألف « ءادتبا امهنيب حاكنلا حصي هنأل « امهحاكن ىلع امهف ةيباتكلا جوز ملسأ اذإو

 . عقت ال : يعفاشلا لاقو . امهنيب ةنونيبلا تعقو ًاملسم برحلا راد نم انيلإ نيجوزلا دحأ جرخ اذإو

 لاقو . ةقرفلا عقت ملاعم ايبس نإو «قالط ريغب امهنيب ةقرفلا تعقو نيجوزلا دحأ يبس ولو

 هسكعب لوقي وهو « اندنع ىبسلا نود نيابتلا وه ببسلا نأ لصاحلاف تعقو :-هللا همحر -ىعفاشلا

 امآ ‹ نمأتسملا ملسملاو نمأتسملا يبرحلاك ةقرفلا يف رثؤي ال كلذو « ةيالولا عاطقنا يف هرثأ نيابتلا نأ هل

 ( ىلوأ ىقبي نألف «ءادتبا حاكنلا امهنيب حصي هنأل ؛ امهحاكن ىلع امهف « ةيباتكلا جوز ملسأ اذإو ) :م

 يف لمحتي مل نإو «ءاقبلا ةلاح حاكنلا نم لمحتي ءيش نم مكف < ءادتبالا نم لهسأ ءاقبلا نأل :ش

 ةدتعملا حاكن زوجي الو « ةحوكنم ىقبتو «هل دتعي ةهبشب تئطو اذإ ةحوكنملا نأ ىرت الآ « ءادتبالا

 . ءادتبا ةهبشب ءطو نم

 لاق يأ :ش ( جرخ اذإو : لاق ) :م خسنلا ضعب يفو :ش ( انيلإ نيجوزلا دحأ حرخ اذإو ) :م

 لاح :ش ( برحلا راد نم ) :م مالسإلا راد ىلإ يآ :ش ( انيلإ ) :م نيجوزلا دحأ جرحخ اذإو : يرودقلا

 نيابتلف اندنع امأ ٠ عامجإلاب ةقرفلا عقت امغارم جرح اذإ ىتح « مغارم ريغ «:ش ( اًملسم) :م هنوك

 . امهنيب ةنونيبلا تعقو) :م «يودزبلا طوسبم» يف اذك هتجوزك ءرهقلا و مغرلا يف هدنع امأو « نيرادلا

 نيرادلا نيابتب ةقرفلا عوقو يف يوتسيو : يسحخرسلا ةمئألا سمش لاقو :ش ( عقت ال : يعفاشلا لاقو

 لهأ نم راص هنأل ءاًيمذ راص وأ «ملسأ مث ءاًتمأتسم جرح وأ « اًيمذ وأ « اًملسم امهدحأ حرخي نأ

 ناك نإو « ءاربتسالا دعب همهس يف تعقو نمل ةمألا كلت ءطو لح ةنونيبلا عوقو ةدئافو « انراد

 . مالسإلا راد يف تناك نإ اهتخأ وأ اهاوس اعبرأ جوزتي نأ هل زوجي لجرلا جراخل ا

 :م ناجوزلا يأ :ش ( اعم ايبس نإو ) :م اًقافتا :ش ( امهنيب ةقرفلا تعقو نيجوزلا دحأ يبس ولو ) :م

 وه اندنع) :م ةنونيبلا عوقو ببس يآ :ش ( ببسلا نأ لصاحلاف . تعقو : يعفاشلا لاقو . ةقرفلا عقت مل)

 يآ :ش ( هسكعب وهو ) :م دجوي مل وأ دجو :ش ( يبسلا نود ) :م نيرادلا نيابت يآ :ش ( نيابتلا

 كلام لاق هبو « نيابتلا ال ةنونيبلا ببس وه يبسلا نإ : لوقي ثيح « انلقام سكحب يعفاشلا

 . مهلصأ ىلع مهدنع ةقرفلا عقت ال « اًملسم انيلإ نيجوزلا دحأ حرحخ ول ىتح «دمحأو

 نع هتيكلام طوقس وهو :ش ( ةيالولا عاطقنا يف هرثأ نيابتلا نأ ) :م يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م

 عاطقنا ىلإ راشآ :ش ( نمأتسملا ملسملاو نمأتسملا يبرحلاك ةقرفلا يف رثؤي ال كلذو ) :م هلامو هسفن

 نيبو هنيب ةقرفلا عقت الو « هتيالو تعطقنا نامأب انراد لخد اذإ ينعي « نمأتسملا يبرحجلاك « حاكنلا

 ( يباسلل ) :م يبسلا ءافص يضتقي يأ ٠ صولخلا يأ «دملاب :ش (ءافصلا يضتقيف يبسلا امأ ) :م هتأرما

 :م ةيبسملا نع جوزلا :ش ( حاكنلا عاطقناب الإ ققحتي الو) :م يباسلل يبسملا يف كلملا يفصي الو :ش
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 هباشف ‹ حلاصملا مظتنت ال امكحو ةقيقح نيابتلا عم نأ انلو . يبسملا ةمذ نع نيدلا طقسي اذه و

 ‹ ءارشلاك راصف « ءاقب كلذكف < ءادتبا حاكنلا يفاني ال وهو « ةبقرلا كلم بجوي يبسلاو « ةيمرحلملا

 نيرادلا نيابتت مل نمأتسملا يفو . حاكنلا لحم يف ال لاملا وهو « هلمع لحم يف ءافصلا يضنقي وه مث

 . عوجرلا هدصقل امكح

 ( يبسملا ةمذ نعو ) :م رافكلل يذلا :ش (نيدلا طقسي) :م ءافصلا يضتقي :هلوقل حاضيإ :ش (اذهو)

 . يباسلا يبسملا فصي :ش

 ةقيقح امأ . مكحلا ثيح نمو « ةقيقحلا ثيح نم يأ :ش ( اًمكحو ةقيقح نيابتلا عم نأ انلو ) :م

 يتلا رادلا يف نوكي ال نأبف اًمكح امأو . عوجرلا هيف هنأل « اًمكح برحلا راد يف امهدحأ نوكي نأبف
 : هلوق يفو : «ةياهنلا» يفو «ىنكسلاو رارقلا ليبس ىلع نوكي لب « عوجرلا ليبس ىلع اهلخد

 راد يف ناك نإو نمأتسملا يبرحلا نأل ؛ نمأتسملا ملسملاو « نمأتسملا يبرحلاك : هلوق نع باوج « امكح

 هيلع بترتي مل كلذكف « عوجرلا ةين ىلع هنأل ؛امكح برحلا راد يف وه نكلو «ةقيقح مالسإلا
 هقح يف اتباث نيابتلا مكح ناك عوجرلا ةين تعطقنا ول ىتح «نمأتسملا ملسملا كلذكو « نيابتلا مكح
 هباشف يأ :ش ( ةيمرحملا هباشف ) :م هنيعب ال« حلاصملل طرش حاكنلاو :ش (حلاصملا مظتنت ال ) :م

 ماظتنا تاوفل اهعم ىقبي ال هنإف « حاكنلا ىلع ةيمرحملا تضرتعا اذإ ينعي « ةيمرحملا نيابتلا

 . نيابتلااذهاذك «حلاصملا

 كلم بجوي يبسلا نأ : هريدقت « مصخلا ليلد در اذه :ش ( ةبقرلا كلم بجوي يبسلاو ) :م

 (كلذكف) :م هريغل هتمأ جوز نأب :ش ( ءادتبا حاكنلا يفاني ال ) :م ةبقرلا كلم يأ :ش ( وهو ) :م ةبقرلا

 :ش ( ءارشلاك ) :م يبسلا يأ :ش ( راصف ) :م ريغلا ةحوكنم ىرتشا نأب :ش ( ءاقب ) :م هيفاني ال :ش

 كلذكو ءةافانلا مدعل يبسلاب كلذكف « ءارشلاب دسفي ال حاكنلا نإ ثيح نم« هريغ نم ءارشلاك يآ

 . ةبهلاو ةقدصلا

 نكل ءافصلا يضتقي يبسلا نأ اًملسم ينعي :ش ( ءافصلا يضتقي ) :م يبسلا يأ :ش ( وه مث ) :م
 كلذو «ةيمدآ اهنوك رابتعاب عضبلا عفانم وهو :ش ( حاكنلا لحم يف ال لاملا وهو «هلمع لحم يف) :م

 نع باوجلا مالكلا اذه يف جردنا دقو « ةيلاملا ال ةيناسنإلا صئاصخلا نم كلذ نأل « هلمع لحم سيل
 . ةبقرلا يف اهنأل ؛ هلمع لحم وهو «ةمذلا يف نيدلا نأل ؛ يبسملا ةمذ نع نيدلا طقسي اذهو : هلوق

 دق ناكو «نمأتسملا ملسملا وأ نمأتسملا يبرحلاك : هلوق نع باوج : نمأتسملا يفو : هلوقو
 ءاًمكح دجوي مل هنكل ةقيقح نمأتسملا يف دجو نإو نيابتلا نإف ‹ كلذ نع اًمكحو : هلوقب زرتحا

 . برها راد ىلإ :ش ( عوجرلا هدصقل اًمكح نيرادلا نيابتت مل نمآتسملا يفو ):م: هلوق ىنعم وهو

 . هلعف لمع لمعي ردصملاو «ردصملا لوعفم هنأ ىلع بوصنم عوجرلاو
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 هللا لوسر اهدرف ةكمب صاعلا ابأ اهجوز تفلخو « ةنيدملا ىلإ ةكم نم ترجاه اهنأ ةي هللا لوسر
 . ةقرفلا بجوي ال نيابتلا نأ ملعف «لوألا حاكنلاب ةا

 دقو ءلوألا حاكنلا ةمرحب يأ« لوألا حاكنلاب : هلوق ينعي « ديدجلا حاكنلاب ايب اهدر :تلق

 يفو « ةياور يف نينس تس دعب تدر اهنأ دمحأو «ةجام نباو « يذمرتلا دنع « ننسلا» يف حص

 فيكف « نيابتلا تبشي مل نإو «ةدعلا ءاضقناب ةقرفلا تبثت مصخلا دنعو «"نيتنس دعب ىرخأ ةياور
 ؟انیلع هب جتحي

 ا هللا لوسر ركسعم يف نارهظلا رجب ملسأ هنإف نايفس يبأ ثيدحب اًضيأ لدتسا :تلق نإف

 نب میکحو < لهج يب نب ةمركع بره ةكم مالسلا هيلع حتف الو »دنه هتأرما نيبو هنیب حاکنلا رقأف

 هيلع ددجي ملو « هب تءاجف تبهذو ءاهجوزل نامألا تذخأو « امهنم لك ةأرما تملسأ ىتح مازح

 . امهنيب حاكنلا مالسلا

 ةعافشل الإ هللا لوسر هزاجأ اغإو « ذئموي همالسإ نسحي مل نايفس ابأ نأ حيحصلا :تىلق

 تناكو« لحاسلا ىلإ ابره امنإ مازح نب ميكحو ةمركعو . - هنع ىلاعت هللا يضر - سابعلا همع

 برجلا راد نم زيمتت مالسإللا راد نإ : يرهزلا لاق دقو . نيرادلا نيابت دجوي ملف« ةكم دودح نم

 . ذئموي نيرادلا نيابت دجوي ملو « ةكم حتف دعب

 ‹ ۲٤( ةيآلا :ءاسنلا)4 مكنامأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو # : ىلاعت هللا لاق :تلق نإف

 ناك اذإ امهنيب لصفي ملو « اًقلطم نيميلا كلم تاكولمملا ىنشتسا مث « تامرحملا نم تاحوكنملا ددع

 ةيبسملا ءطو نوزوجت ال فيكف « مكدنع هقالطإ ىلع يرجي قلطملاو « نكي مل وأ « اهعم ةيبسملا جوزت

 . اهج وز اهعم يبس نٳ

 لاق هنأ ةي يبنلا نع - هنع ىلاعت هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ ىلإ ادنسم« ننسلا »يف يور

 هيف لصف الو « ةضيح ضيحت ىتح لمح تاذ ريغ الو « عضت ىتح لماح ًأطوت ال الأ » : ساطوأ ايابس يف

 . اًضيأ

 ‹نيصحل ا نب دواد نع« قاحسإ نب دمحم نع [۲۰۰۹] هجام نباو ۰ [۱۱۸] يذمرتلاو « [۲۲۲۰]دواد وب هاور (۱)

 نع «ةاطرآ نب جاجح نع [۲۰۱۰] هجام نباو ء«[۱۱۵۷] يذمرتلا هاورو ًاعوفرم- سابع نبا نع « ةمركع نع

 نبا ثیدح نوراه نب دیزی لاق « حاکنب هلام در هَ هنأ هیفو « ًاعوفرم -هدج نع« هیبآ نع «بیعش نب ورمع

 لوألا يف فيعض نيدانسإللا الكو : تلق . هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم ًادانسإ دوجأ سابع

 وهو « جاجحلا هيف : يناثلاو ركنم وهو « ةمركع نع دواد هاورام : ينيدملا نبا لاقو « قاحسإ نب دمحم ةنعنع

f0 



 : الاقو ء -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهيلع ةدع الو« جوزتت نأ زاج ةرجاهم انيلإ ةأرملا تجرخ اذإو
 يبألو . مالسإلا ماكحأ اهمزليض« مالسإلا راد يف لوخدلا دعب تعقو ةقرفلا نأل ‹ ةدعلا اهيلع

 بجت ال اذهلو ‹ يبرحلا كلل رطخالو «هرطخل ًاراهظإ تبجو مدقتملا حاكنلا رثأ اهنآ-هللا همحر-ةفينح
 هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ءاهلمح عضت ىتح جوزت مل ًالماح تناك نإو .ةيبسملا ىلع ةدعلا
 تباث هنأ لوألا هجو . انزلا نم ىلبحلا يف امك ء اهلمح عضت ىتح اهجوز اهبرقي الو  حاكنلا حصي

 . ًاطايتحا حاكنلا نم عنملا قح يف رهظي بسنلا قح يف شارفلا رهظ اذإف « بسنلا

 اب عزانتلا صخيف «ضعبلا هنم صخ ماع 4 مكنايأ تكلم ام # : ىلاعت هلوق نف ةيآلا امأ :تلق

 اذإ اذكف «نيميلا كلم بوجو عم «عامجإلاب اهأطي نأ يرتشملل زوجي ال اهجوز عم ةمألا ىرتشا اذإ
 ناك املف ‹ نيميلا كلم دوجو عم اهأطو يباسلل زوجي ال اًيمذ وأ  اًملسم ناك اهجوزو ةمألا ىبس

 .اًمكح نيابت نيجوزلا نيب لصحو « اهدحو ةأرملا تيبس اذإ ام ىلع ةيآلا انلمح « اصوصخم ضعبلا

 دق اوناك لاجرلا نإف .نهجاوزأ نود « نهدحو نيبس نك نهنإف : ساطوأ ايابس نع باوجلاو
 ىلعي هللا لوسر ىلوتسا اومزهنا املف «نصحلا يف يرارذلاو ءءاسنلا اوفلخو « لاتقلل اوج رح

 ةكم نم لحارم ثالث ىلع ةكم برقب عضوم مسا ساطوأو « جاوزألا نود ءاسنلا اوبسو «نصحلا
 . ملعأ هللاو

 مالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم ةرجاهم اهنوك لاح يأ :ش ( ةرجاهم انيلإ ةأرملا تجرخ اذإو ) :م
 .ًالماح نوكت نأ الإ :ش (ةفينح يبأ دنع اهيلع ةدع الو« جوزتت نأ زاج ) :م ةيمذ وأ ةملسم تناك ءاوس

 جوزتلا اهل زوجي الو « دتعت نأ اهيلع : دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( ةدعلا اهيلع : الاقو ) :م

 ةرح اهنأل :ش (مالسإلا مكح اهمزليف مالسإلا راد يف لوخدلا دعب تعقو ةقرفلا نأل ) :مةدعلا دعب الإ

 . ءاملعلا روهمج لاق هبو ءانراد يف ةقلطملاك « ةدعلا اهمزلتف ‹ ةباصإلا دعب اهجوز تقراف

 كلم رطخ الو ء هرطخل اًراهظإ تبجو مدقملا حاكنلا رثأ ) :م ةدعلا نأ يأ :ش ( اهنأ ةفينح يبألو ) :م

 (ةيبسملا ىلع ةدعلا ) :ميأ :ش (بجت ال ) :م رطخ يبرحلا كلل سيل نأ لجألو يأ :ش ( اذهلو «يبرحلا

 ( اهلمح عضت ىتح جوزت مل ًالماح ) :م ةروكذملا ةرجاهمل ا ةأرملا يأ :ش ( تناك نإو ) :م قافتالاب :ش

 عضت ىتح جوزلا اهبرقي الو« حاكنلا حصي هنأ ) :م نسحلا هنع هاور :ش ( ةفينح يبأ نعو ) :م صنلل :ش

 . اهلمح عضت ىتح ءطولا حصي ال :ش ( انزلا نم ىلبحلا يف امك ءاهلمح

 :م ريغلا نم :ش ( بسنلا تباث هنأ ) :م اهلمح عضت ىتح جوزتت ال هنأ وهو :ش ( لوألا هجو ) :م

 دلولا مأك «بسنلا باب يف :ش (اطايتحا حاكنلا نم عنملا قح يف رهظي بسنلا قح يف شارفلا رهظ اذإف)

 . عضت یتح اھجوزی ال اھالوم نم تلبح



 يبأو ‹ ةفىينح يبأ دنع اذهو « قالط ريغب ةقرفلا تعقو مالسإلا نع نيجوزلا دحأ دترا اذإو : لاق

 وه قالطب ةقرف يهف جوزلا نم ةدرلا تناك نإ :-هللا همحر- دمحم لاقو -هللا امهمحر- فسوي

 . ءابإلا يف هل انلصأ ام ىلع رم -هللا همحر- فسوي وبأو . هانيب ام امهنيب عماجل او « ءابإلاب هربتعي

 «ةمصعلل ةيفانم اهنوكل ؛حاكنلل ةيفانم ةدرلا نأ ههجوو . امهنيب قرف -هللا همحر- ةفينح وبأو

 بجيف « فورعملاب كاسمإلا توفي هنأل « ءابإلا فالخب « ًاقالط لعجت نأ رذصعتف « عفار قالطلاو

 . رمام ىلع ناسحإلاب حيرستلا

 امهنيب ةقرفلا تعقو) :م - ىلاعت هللاب ذايعلاو - :ش (مالسإلا نع نيجوزلا دحأ دترا اذإو :لاق) :م

 :دمحم لاقو «فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع اذهو « لخدي مل وأ« اهب لخد ءاوس :ش (قالط ريغب

 . الاق امك وهف اهنم تناك نإو قالطب ةقرف يهف جوزلا نم ةدرلا تناك نإ

 لهآ ةماع لوق يف حاكنلا خسفنا لوخدلا لبق نيجوزلا دحأ دترا اذإ : ةلبانحلا «ينغم» يفو

 يف كلذكف لوخدلا دعب ةدرلا تناك نإو « ةدرلاب خسفني ال هنأ : يناهفصألا دواد نع يكحو «ملعلا

 «ةفينح يبأو «زيزعلا دبع نبا رمعو« نسحلا لوق وهو «لبنح نب دمحأ نع نيتياورلا دحأ
 .رذنملا نباو « روث يبأو ءرفزو «يروثلاو «كلامو

 نم ةيكلاملا نم مث« قاحسإو «يعفاشلا لوق وهو « ةدعلا ءاضقنا ىلع فقي : ةيناثلا ةياورلا يفو

 : لاق نم مهنمو . ةيعجر ةقلط اهلعج نم مهنمو . ةنئاب ةقلط اهلعج نم مهنمو ءاخسف ةدرلا لعج

 نم فورعملا ىلع« هلام ىلإ دترملا دوعي امك « خسفب الو قالط ريغب تناك هتجوز ىلإ دوعي ملسأ ول
 نإف هدترملا باتتسي نكل « هدعبو لوخدلا لبق ةدرلاب ةقرفلا عقت ال ىليل يبأ نبا دنعو «بهذم لك

 . هتأرما هتثرو لتق وأ« ةدرلا ىلع تام نإو  هتأرما يهف بات

 (هانيب ام امهنيب عماجلاو ) :م ءابإلاب ةدرلا ربتعي يأ :ش ( ءابإلاب هربتعي ) :م دمحم يآ :ش ( وه ) :م

 هتردق عم فورعملاب كاسمإلا نع عنتما ءابإلاب يأ « اهل هلوقب ةقرولا نم ابيرق اذه لبق هركذ امو :ش

 :م هبانم يضاقلا بانف .كاسمإلا نع عنتما ةدرلاب كلكف « حيرستلا يف هبانم يضاقلا بونيف « هيلع

 نوكي الف ‹ ناجوزلا هيف كرتشي ببس ةقرفلا نأ وهو :ش ( ءابإلا يف هل انلصأ ام ىلع رم فسوي وبأو )

 . علخلاب ضقتني اذهو « كلملا ببسب ةقرفلاك اًقالط

 ةدرلا نأ ) :م قرفلا هجو يآ :ش ( ههجوو ) :م ةدرلاو ءابإلا نيب يأ :ش ( قرف ةفينح وبأو ) :م

 «هسفن نع ةمصعلا نالطبل :ش ( ةمصعلل ةيفانم ) :م ةدرلا نوكل يأ :ش ( اهنوكل حاكنلل ةيفانم

 سيلو « حاكنلل :ش ( عفار قالطلاو ) :م امكح توم اهنألو « اهب حاكنلا كلم كرتيف اهب هكالمإو

 حيرستلا بجيف «فورعملاب كاسمإلا هب توفي هنأل « ءابإلا فالخب اًقالط لعجت نأ رذعتف) :م هل فانمب

 بونيف « مالسإلا ىلع هتردق عم فورعملاب كاسمإلا نع عانتما ءابإلا نأل :ش ( رم ام ىلع ناسحإلاب

 . حيرستلا يف هبانم يضاقلا



 لك اهلف دترملا وه جوزلا ناك نإ مث. ةدرلاب فقوتت الو« « ءاضقلا ىلع ءابإلاب ةقرفلا فقوتت اذهلو

 ء اهب لخد نإ رهملا لك اهلف ةدترملا يه تناك نإو « اهب لخدي مل نإ رهملا فصنو . اهب لخد نإ رهملا

 اعم املس مث « اعم ادترا اذإو: لاق . اهلبق نم ةقرفلا نأل « ةقفن الو اهل رهم ال اهب لخدب مل نإو

 يفو « ةيفانم امهدحأ ةدر نأل؛ لطبي :-هللا همحر- رفز لاقو . اًتاسحتسا امهحاكن ىلع امهف

 ناوضر-ةباحصلا مهرمأي ملو اوملسأ مث اودترا ةفينح ينب نأ يور ام انلو . امهدحأ ةدر امهتدر
 عقاو مهنم دادترالاو ‹ ةحكنألا ديدجتب -نيعمجأ مهيلع هللا

 ةقرفلا فقوتت ) :م كلذ لجأل يأ ءءابإلا نود قالطلل ةيفانم ةدرلا نوكل حيضوت :ش ( اذهلو ) :م

 :م ءاضقلا ىلع همكح فقوتف ءةافانملل تسيل اهنأل ؛ مكاحلا مكح ىلع يأ :ش ( ءاضقلا ىلع ءابإلاب

 :م ةيمرحملاك ءاضقلا ىلع همكح فقوتي ال يفانلا نأل :ش ( ةدرلاب ) :م ءاضقلا ىلع :ش ( فقوتت الو)

 نإو) :م صنلاب :ش ( اهب لخدي مل نإ رهملا فصنو ءاهب لخد نإ رهملا لك اهلف دترملا وه جوزلا ناك نإ مث )

 ( اهلبق نم ةقرفلا نأل ؛ ةقفن الو ء اهل رهم الف اهب لخدي مل نإو « اهب لخد نإ رهملا لك اهلف ةدترملا يه تناك
 . اهل ةقفن ال ةزشانلاك ةقفنلاو « رهملا طقسي كلذلف :ش

 :ش (اًتاسحتسا امهحاكن امهلف اعم املسأ مث ) :م اعم ناجوزلا دترا يأ :ش ( اعم ادترا :لاق ) :م

 :مدمحأو« كلامو «يعفاشلا لاق هبو سايقلا وهو :ش (لطبي : رفز لاقو ) :م ناسحتسالا نم يأ

 قيرطلاب اهتدرف « حاكنلل ةيفانم تناك اذإ :ش ( امهدحأ ةدر امهتدر يفو « ةيفانم امهدحأ ةدر نأل)

 . ىلوألا

 :م برعلا نم يح مهو :ش ( ةفينح ينب نأ ) :م ناسحتسالا هجو وهو :ش ( يور ام انلو ) :م

 جرخم لاق :ش ( ةحكنألا ديدجتب - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا مهرمأي ملو اوملسأ مث ءاودترا)

 نأ هريغو «طوسبملا» يف انباحصأ ىور ام ناسحتسالا هجو : يزارتألا لاق . بيرغاذه : ثيداحألا

 ىتح شويجلا - هنع ىلاعت هللا يضر - قيدصلا ركب وبأ مهيلإ ثعبو « ةاكزلا عنمل اودترا ةفينح ينب
 . سايقلا هب كرتي ةجح مهعامجإو « ةباحصلا نم دحأ الو « ةحكنألا ديدجتب مهرمأي ملو« اوملسأ

 لب ءاعيمج اودترا مهنأ فرعي نيأ نمف « بقاعتلا ىلع اودترا مهنأ زئاجلا نم :تلق نإف

 . رهاظلا وهو « ةدرلا يف بقاعتلا بلاغلا

 مدع ىلع ليلد ةحكنألا ديدجت نع - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا كرت : تلق

 ال قحلا نع توكسلا نأل « ةحكنألا ديدجتب اورمأل بقاعتلا ىلع مهدادترا ناك ول هنأل ؛ بقاعتلا

 ىتح ةلمج عقو ام ةفينح ينب دادترا نإ : لاقي امع باوج اذه :ش ( اعم عقاو مهنم دادترالاو ) :م

 مهنم :ش (عقاو) :م ةفينح ينب نم يأ :ش ( مهنم دادترالاو ) :م :هلوقب باجأف «هب قلعتلا ميقتسي
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 ؛ ةدرلا ىلع رخآلا رارصإل ءامهنيب حاكنلا دسف دادترالا دعب امهدحأ ملسأ ولو . خيراتلا ةلاهحل اعم

 . اهئادتباک فانم هنأل

 ىمدهلاو «ىقرحلاو « ىقرغلاك ةلمج دجو هنأك لعجيف « مهدادترا ةئيهل :ش (خيراتلا ةلاهحل ) :م اًعيمج
 دسف ) :م رخآلا لبق :ش ( دادترالا دعب ) :م نيدترملا نيجوزلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ ملسأ ولو ) :م

 :ش ( هنأل ؛ ةدرلا ىلع رخآلا رارصإل ) :م انئاماع عامجإب امهنيب ةقرفلا عقت ينعي :ش ( امهنيب حاكنلا

 ال ىتح « اهداسفإك يأ :ش ( اهئادتباك ) :م حاكنلل يأ :ش (فانم ) :م ةدرلا ىلع هرارصإ نأل يأ

 . لوخدلا لبق جوزلا وه ملسملا ناك نإ ءيش اهل بجي

 رهملا اهلف لوخدلا دجو نإو «قادصلا فصن اهلف لوخدلا لبق تملسأ يتلا يه تناك نإو

 طقست ال نويدلاو « جوزلا ةمذ يف اًنيد ريصيو « لوخدلاب رقتسي رهملا نأل ؛ نيهجولا يف الماك
 « امهدادتراب ةعقاولا ةقرفلا يف رثؤي ال امهدحأ مالسإ : دمحأو كلامو يعفاشلاو رفز دنعو « ةدرلاب

 . ملعأ هللاو
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 مستقلا باب

 موي ءاج مسقلا يف امهادحإ ىلإ لامو ناتأرما هل تناك نم» :مالسلا هيلع هلوقل ؛ ًابيث يرخألاو اركب

 . لئام هقشو ةمايقلا

 رسكبو « مسقناف ءيشلا مسق ردصم «فاقلا حتفب مسقلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش
 . نيميلا نيتحتفب مسقلاو « ماسقنالاو ةمساقملل مسا« ةمسقلاو بيصنأ لا فاقلا

 . انخويش نع ةياورلا وهو « ردصم فاقلا حتفب : يزارتألا لاقو

 يف حتفلاب هنأ ملعي دحاو لك نأل «هخويش نع اذكه « ةياور ىلإ جاتحي ال « بيجع اذه :تلق

 دب نكي ملو « ءاسنلا نم ددع زاوج ركذ الو «بيصنلا رسكلاب هنأ ملعيو « ءاسنلا نيب ليدعتلا باب

 جايتحالا ةدشل هريخأت يف بجوملاو «ةدح ىلع باب يف نهقح يف عراشلا نم دراولا لدعلا نايب نم

 . ىفخي ال ام ىلع هريغ ةفرعم ىلإ

 امهادحإ و «نيبيث وأ اتناك نيركب« مسقلا يف امهنيب لدعي نأ هيلعف ناترح ناتأرما لجرلل ناك اذإو ) :م
 عوقول يقيقحلا ثنؤملا ىلإ اًدنتسم ناك نإو ءريكذتلا ظفلب ناك اذإو : لاق :ش ( اًبيث ىرخألاو اركب

 لمشيل ناترح : لاقو « درجملل اًقالخ ءاج اذهو « ةأرما يضاقلا رضح : مهلوقك «لصفلا

 ءاسفنلاو ضئاحلاو « اهنم فاخي ىتلاو «ةنونجملاو «ةغلابلاو « ةقهارملاو« ةيباتكلاو .ةملسلما

 ىةديدحلاو ءاهنم ةرهاظملاو « اهنع ىلوملاو« ةمرحملاو ءاهؤطو نكي ىتلا ةريغصلاو « لماحلاو

 .دامحو مكحلا لاق هبو ٠ ءاوس لكلاف ةيدقلاو

 «ءاًنالث ةديدحلا بيثلا دنعو ءاعبس ةديدجلا ركبلا دنع ميقي : دمحأو «يعفاشلاو كلام لاقو

 ‹ هيوهار نب قاحسإو «يبعشلا رماعو« يعخنللا ميهاربإ لوق وهو « كلذب اهيلع بستحي الو

 ‹«بيسملا نب ديعس نع يور اذكه < ناتليل بيثللو «لايل ثالث ركبلل : ليقو « رذنملا نبا هراتخاو

 . رمع نبا نع عفانو « ورمع نب سالخو «يرصبلا نسحلاو

 يف امهادحإ ىلإ لامو « ناتأرما هل تناك نم) :م : يم يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 مامه ثیدح نم ةعبرآلا «نتسلا» باحصأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( لئام هقشو ةمايقلا موي ءاج مسقلا

 ىلاعت هللا يضر - ةريره يبأ نع «كيهن نب ريشب نع «سنأ نب رضنلا نع « ةداتق نع « ىيحي نب
 مکاحلاو ««هحیحص)» يف نابح نبا هاورو « هرخآ ...٠ تناک نم » : هللا لوسر لاق : لاق - هنع
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 :لوقي ناكو « هئاسن نيب مسقلا يف لدعي ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو

 ء انيور اميف للضف الو « ةبحم ا ةدايز ينعي «  كلمأ ال اميف ينذخاؤت الف ‹ كلمأ اميف يمسق اذه مهللا»

 . هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص نسح ثیدح : لاقو . هکر دتسم ١ يف
 هب دارملا وأ «ةقيقح هطوقس هب دارملا لب : انخيش لاقو .«طقاس هقشوا : يذمرتلا ةياور يفو

 عنام الو «نيرمألا لمتحي و «ىرخألا عم اهيلإ لام يتلا ءهيتأرما ىدحإ ىلإ ةبسنلاب هتجح طوقس

 دارملا سيل هنأ رهاظ وهف ««لئام» : دواد يبأ ةياور يف هلوق ةقيقحلا ةدارإ ىلع لديو « ةقيقحلا نم

 املف ‹ لمعلا سنج نم ءازجلا نأ هيفو ءهناليم ينعي « هيقش دحأ طوقس دارملا امنإو « ةجحلا طوقس

 دحأو « داهشألا سوءر ىلع ةمايقلا موي ءيجي نأب هباذع ناك ليلا راوجلاو «قحلا نع راجو لدعي مل

 . لئام هيقش

 : لوقي ناكو «هئاسن نيب مسقلا يف لدعي ناك لب يبنلا نأ - اهنع ىلاسعت هللا يضر - ةشئاع نعو ) :م

 نع« ةعبرألا ةمئألا هج رخ اًسضيأ اذه :ش (« كلم ال اميف ينذخاؤت الف كلمأ اميف يمسق اذه مهللا»

 . °" هرخآ ىلإ . . . ةي يبنلا نأ - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع« ديز نب هللا دبع

 طرش ىلع حيحص ثیدح : لاقو < (هکردتسم» يف مکاحلاو « «هحیحص)» يف نابح نبا هاورو

 ةردقلا تحت لخدي ام هيلع ينردقاميف يأ « -كلمأ اميف- : هلوق . هاجرخی ملو « ملسم

 .ةردقلا تحت لخدي ال هنإف بلقلا ليم نم هيلع ردقأ ال ام فالخب «رايتخالاو

 ىكحو . ةاورلا نم ريسفت وه اغنإو ‹ثيدحلا ظفل نم سيل اذه :ش ( ةبحللا ةدايز ينعي ) :م

 ريسفت يف يعفاشلا نع يقهيبلا هاورو « ةدوملاو بحل اب هرسف هنأ ملعلا لهأ ضعب نع يذمرتلا

 يباطخلا هرسفو «بلقلا ينعي «هدنس» يف دواد وبأ لاقاذكو « هبلق ملعأ هللاو ينعي : لاق .ثيدحلا

 ثيدحلا نم انيور اميف بيثلاو ركبلا نيب لضف ال يأ :ش (انيور اميف لضف الو ) :م بولقلا ليمب
 . روكذملا

 حیحص (۱) يف مکاح لاو« ]۱۹٨۹[ هجام نباو « [۳۹۸۲] يئاسنلاو . [۲۱۳۳] دواد وبأو « ]۱٠١١[ ېذمرتلا هاور :

 - ةريره يبأ نع« كيهن نبا ريشب نع «سنأ نب رضنلا نع « ةداتق نع« ىيحي نب مامه نع )۱۸١/۲( كردتسملا

 لاقي ناك : لاق . ةداتق نع يئاوتسدلا ماشه هاور « مامه ثيدح نم الإ اًعوفرم هفرعن ال : يذمرتلا لاق .اًعوفرم

 . ناهبصأ خيرات يف ميعن يبأل يعليزلا هازعو . ها

 نع ۱۹۷۱1 «حاكنلا» يف هجام نبا و ٠١١1٩] حاكنلا يف يذمرتلاو ء[٣۳٠۲] «حاکنلا# يف دواد وب هاور (۲)

 ثيدح : يذمرتلا لاق اعوفرم-ةشئاع نع« ديزي نب هللا دبع نع« ةبالق يبأ نع «بويأ نع« ةملس نب دامح

 -ةشئاع نع « ديزي نب هللا دبع نع« ةبالق يبأ نع« بويأ نع « ةملس نب دامح نع دحاو ريغ هاور اذه ةشئاع

 . ةيالق ىبأ نع «بويأ نع «دحاو ربغو « دیز نب دامح هاورو اعوفرم

3 



 كلذ يف نهنيب توافت الو حاكنلا قوقح نم مسقلا نألو « انيور ام قالطإل ءاوس ةديدحلاو ةميدقلاو

 اهقيرط نود نهنيب ةيوستلا وه قحتسملا نأل ؛ جوزلا ىلإ رودلا رادقم يف رايتخالاو

 رثكأب انه حضون نكلو «بيرق نع يعفاشلا بهذم انركذ دقو :ش ( ءاوس ةديدجلاو ةيدقلاو ) :م
 دعب اهدنع ماقأ اركب ةديدج تناك نإ ديبع نباو « دمحأو ٠ كلامو « يعفاشلا لاق : لوقنف « كلذ نم
 اًعبس اهدنع ماقأ ءاش ولو « ءاضق ريغ نم اًنالث اهدنع ماقأ ابيث تناك نِإو < ءاضق ريغ نم اعبس دقعلا
 . ءاضقلا عم

 نأ : يناثلاو ءهيلإ بهذملا رهاظ وهو « اعيمج يضقي نأ : امهدحأ : ناهجو ءاضقلا يف هلو
 نِإو « اركب تناك اذإ عبس ةديدجلا ةمألل : «ينغملا»و «رهاوجلا» يفو . ثالثلا ىلع داز ام يضقي

 ةثالث ةيعفاشللو « بيثلاو ركبلا ةرحلاك اهولعجف « ةلبانحلاو « ةيكلاملا دنع ثالث اهلف اًبيث تناك
 ركبلل : ثلاثلا « مسقلا رئاسك فصنلا ةمألل : يناثلاو « ةمألاو ةرحلا نيب ةيوستلا : اهدحأ :لاوقأ
 . نيمرحلا مامإل «ةياهنلا» يف هركذ « ةليللا ضعبل ًاليمكت ناتليل بيثللو « عبرأ ءامإلا نم

 «رهاوجلا» يفو . فالتحخا هيف امهقح وأ« جوزلا قح وأ «ةجوزلا قح ةدايزلا : «رهاوجلا» يفو
 قح كرت ول : «ةياهنلا» يفو . هئاسن ىلع هب فوطي نأ نونجملا يلو ىلع : «ينغملا»و : ةياهنلا»و

 ماقأ ول جوزلا :«طوسبملا»و «طيحملا» يف هركذ ام اندنعو « ءاضقلا هيلع بجي ةيقابلاب صخو ةدحاو

 سيل هنأل «ضرعي نأ هيلع سيلف بلط ريغب وأ تايقابلا نم مسقلا بلط مث اًملظ ارهش ةدحاو دنع
 هل تلعج ولو . اريزعت بدؤي رمتسا نإف « ظعوي ملاظ هنكل « ةمذلا يف اتيد هيلع نكي ملف «لامب

 نأل « اهمايأ يف اهداز نإو ءاهلام يف عجرت نأ اهلو « ةلطاب يهف اهمايأ يف ديزي نأ ىلع الام ةر
 يعفاشلا لاق هبو «طرشلا اذهب اًنيش اهرهم نم تطح ول اذكو . مكحلا يف ةوشرلاو « ةوشر كلذ
 . «فارشألا» يف هركذ « يرصبلا نسحلا بهذم وهو «زئاج وهو : روث وبأ لاقو .دمحأر

 هانيور اميف دصقلا مدع نأل « ةدئاف الب راركت اذه : يزارتألا لاق :ش ( انيور ام قالطإل ) :م
 فالتخالا : لمكألا لاقو . اعيمج امهركذ ىلإ جاتحي ناك امو « انيور ام قالطإل : هلوق نم ملع

 لوألا فنصملا د يق «ةيدقلا ىلع ةديدحلا ليضفت يفو «بيثلاو ركبلا نيب قرفلا يف : نيعضوم ين
 . امهدحأ بيوصت يف رظنلا نكل : تلق .انيور ام قالطإل : يناثلاو ءانيور اميف لضف الو : هلوق

 يف رايتخالاو) :م ءاسنلا نيب يأ :ش ( كلذ يف نهنيب توافت الو« حاكنلا قوقح نم مسقلا نألو ) :م
 ريغ ىلإ ةدحاو لكل عست ءاش نإو « ةدحاو لكل ثلث ءاش نإ ينعي :ش ( جوزلا ىلإ رودلا رادقس

 « لدعلا وه دوصقملا نأل «يتبحاص دنع ىرخأ ةليلو ةليل يدنع تب : لوقت نأ ةأرملل سيلو كل:
 . ناک فیک لصاح كلذ.

 قيرط يأ :ش ( اهقيرط نود ) :م تاجوزلا نيب يأ :ش ( نهنيب ةيوستلا وه قحتسملا نأل ) :م

 تيبي : ينعي «لدعلا قيرط نود يأ : يزارتألا لاقو « هقيرط نود : خسنلا بلاغ يفو «ءةيوستل
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 ‹«ةرح امهادحإ تناك نإو ‹ طاشنلا ىلع ىنتبت اهنأل « ةعماجملا يف ال ةتوتيبلا يف ةقحتسملا ةيوستلاو

 نم صقنأ ةمألا لح نألو «رثألا درو كلذب ثلثلا ةمأللو« مسقلا نم ناثلثلا ةرحللف ةمأ ىرخألاو

 قرلا نأل ؛ ةمألا ةلزنمب دلولا مأو « ةربدملاو« ةبتاكملاوب قوقحلا يف ناصقنلا راهظإ نم دب الف ةرحلا لح

 عرقي نأ ىلوألاو» نهنم ءاش نمب جوزلا رفاسيف رفسلا ةلاح مسقلا يف نهل قح الو : لاق . مئاق نهيف

 ةبحتسم ةعرقلا : هللا همحر -يعفاشلا لاقو . اهتعرق تجرخ نمب رفاسيف« نهنيب

 ‹ كلذك ىرخألا دنع تيبي ةليل هذه دنع تاب نإف ‹ ىرخألا دنع تيبي ام لثم نيتأرملا ىدحإ دنع

 ال« لدعلا هيلع قحتسملا نأل ؛كلذ لثم يتبحاص دنع تبو ةليل يدنع تب لوقت نأ اهل سيلو

 ناك نإو ‹ هقيرط يف ريمضلا ريكذتو : يزارتألا لاق مث . جوزلا ىلإ ضوفم هقيرط نأل ؛ هقيرط

 . اهلاقثأ لقثأ ضرألاو : هلوق يف امك « زئاج كلذ لثمو « لدعلا ةدارإل ةيوستلا ىلإ اعجار

 يف ةيوستلا هذهو : «يفاكلا» حرش يف لاق :ش ( ةعماجملا يف ال ءةتوتيبلا يف ةقحتسملا ةيوستلاو ) :م

 ردقي الو ‹«طاشنلا ىلع ىنتبي ءىش كلذ نأل « ةعماجملا ىف ال « ةسناؤملاو «ةبحصلل اهدنع ةتوتيبلا

 ىلع ىنتبت ) :م ةعماجملا نأل يأ :ش (اهنأل ) :م بلقلاب ةبحملا ريظن وهو ‹ هيف ةاواسملا رابتعا ىلع

 . انركذ امك :ش ( طاشنلا

 درو كلذب ثلثلا ةمأللو ‹ مسقلا نم نافلثلا ةرحللف ةمأ ىرخألاو« ةرح امهادحإ تناك نإو ) :م

 يقهيبلا مث« ينطقرادلاو ««امهيفنصم» يف قازرلا دبعو ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ام وهو :ش (رثألا

 هللا يضر - يدسألا هللا دبع نب دابع نع« ورمع نب لاهنملا نع« ىليل يب نبا نع« امهننس» يف

 اهل يغبني ال ةمألا نأل «ثلثلا هذهلو ؛ ناثلثلا هذهلف ةمألا ىلع ةرحلا تحكن اذإ : لاق « - هنع ىلاعت

 لاق: «حيقنتلا» يف لاق « فيعض ةدابعو «لاقم هيف ورمع نب لاهنملاو « ةرحلا ىلع جوزتت نا
 . رظن هيف : يراخبلا

 اهلف تارض ىلع تماقأ اذإ ةرحلا نأ : راسي نب ناميلس نعو «بيسملا نبا نع يقهيبلا ىورو

 ةياور يف كلام لاقو . ةياور يف كلامو« دمحأو« يعفاشلا لاق هبو < موي هتمآلو « ناموي

 . مسقلا قاقحتسا يف ءاوس امهنإ : ىرخأ

 :م قوقحلا بلاغ يف ةرحلا نم فصنلا ىلع اهنأل :ش ( ةرحلا لح نم صقنأ ةمألا لح نألو ) :م

 ةلزنمب دلولا مأو« ةربدملاو« ةبتاكملاو ) :م ةيوستلا مزلي الئل :ش ( قوقحلا يف ناصقنلا راهظإ نم دبالف)

 . مسقلا نم ثلثلا نهل نوكيف :ش ( مئاق نهيف قرلا نأل ؛ةمألا

 ءرفسلا ةلاح مسقلا يف نهل قح الو ) :م :- ىلاعت هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةعرقلا : يعفاشلا لاقو . اهتعرق تجرخ نمب رفاسيف« نهنيب عرقي نأ ىلوألاو ٠ نهنم ءاش نمب جوزلا رفاسيو

 اهعم رفاسي مل نم دنع ميقي ينعي « ىضم ام يضقي ةدحاوب ةعرقلا نودب رفاس ول ىتح :ش ( ةبحتسم
 . لاح لكب يضقي : دمحأ لاق هبو « يضقي ال ةعرقلابو «مايألا كلت لثم
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 بييطتل ةعرقلا نإ : لوقن انأ الإ « هئاسن نيب عرقأ ًارفس دارأ اذإ ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ يور امل

 نأ هل نأ ىرت الآ ‹ جوزلا ةرفاسم دنع ةأرملل قح ال هنأل اذهو« بابحتسالا باب نم تناكف ‹ نهبولق

 نإو « ةدملا كلت هيلع بستحن الو «نهنم ةدحاوب رفاسي نأ هل اذكف ‹ نهنم ةدحاو بحصتسي أل

 تلأس -اهنع هللا يضر ةعمز تنب ةدوس نأل ؛زاج اهتبحاصل اهمسق كرتب تاجوزلا ىدحأ تيضر

 . -اهنع هللا يضر- ةشئاعل اهتبون موي لعجتو ءاهعجاري نأ مالسلا هيلع هللا لوسر

 نم ةعامجلا هجرخأ ثيدحلااذه :ش ( هئاسن نيب عرق ارفسس دارأ اذإ ناك ةي يبنلا نأ يور امل ) :م

 نيب عرقأ ؟رفس دارأ اذإ ةا هللا لوسر ناك : تلاق « - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع ثيدح

 . كفإلا ثيدحب « ًالوطمو «اًرصتخم هوجرخأ « هعم اهب جرخ اهمهس جرخ نهتيأف « هثاسن

 ةعرقلا نإ ) :م : لوقن انأ ريغ «يعفاشلا لمعي امك «ثيدحلاب لمعن ينعي :ش ( لوقن انآ الإ ) :م

 ‹ هرهاظب لمعي يعفاشلاو :ش ( بابحتسالا باب نم ) :م ةعرقلا يأ :ش ( تناكف ‹ نهبولق بييطتل

 اغإو ءىلوأ رفسلا يفف «رضحلا يف ةا يبنلا ىلع ةبجاو نكت مل نهنيب ةيوستلا نإ :لوقن نحنو

 قح ال هنأل ) :م بابحتسالا باب نم ةعرقلا نوك ينعي :ش (اذهو ) :م انركذ امل رفسلا يف عرقي ناك

 بحصتسي ال نأ ) :م جوزلل يأ :ش (هل نأ ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( ىرت الأ « جوزلا ةرفاسم دنع ةأرملل

 . :ش (نهنم ةدحاوب رفاسي نأ هل اذكف ‹ نهنم ةدحاو

 ال يأ :ش (ةاملا كلت هيلع بستحت الو ) :م رفسلا ةلاح نهل قح ال هنأ زاوج ىلع ليلد اذه

 دنع نوكي نأ رمؤي الو « ًالثم ارهش نيتأرملا ىدحإب رفاس اذإ ينعي «رفسلا جوزلا ىلع بستحت
 رفسلا ةدم يضقي ال مث : «ةياغلا» يفو ءءادتبا رضحلا يفامهنيب يوسي لب «رخآ ارهش ىرحخألا

 ءاضقلا طوقسب «زيج ولا »بحاص طرتشاو « يضقي : دواد لاقو « هئاسن ةيقبلاذكو « نهنم ةدحاوب
 : طئارش ةعبرأ يعفاشلا بهذم ىلع

 . عرقي نأ : اهدحأ

 نود نهضعبب بحصتسي نأ زوجي ال ةلقنلا رفس نأل ؛ ةلقنلا ىلع مزعي ال نأ ىلع : يناشلاو

 . زوجي ةراجتلا رفس يفو « ضعب

 : امهدحأ : ناقيرط جرفتلا ضرغل ريصقلا رفسلا يف نأل ؛ ًاليوط رفسلا نوكي نأ : ثلاشلاو

 بحاص دنع حيحصلا وهو« يضقي الو« ليوطلا رفسلاك : يناثلاو «يضقيو ٠ ةعرقلا بحتسي

 . «ةمتتلاو» «بيذهتلا»

 . رثكأ وأ« مايأ ةعبرأ هدصقمو « ةماقإلا ىلع مزعي ال نأ : عبارلاو

 هللا لوسر تلآس ةعمز تتب ةدوس نأل ؛ زاج اهتبحاصل اهمسق كرتب تاجوزلا ىدحإ تيضر نإو ) :م
 قلط ةي هنأ ثيدحلا اذه موهفم :ش ( - اهنع هللا يضر - ةشئاعل اهتبون موي لعجتو اهعجاري نأ ةي
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 ١ طقسي الف دعب بجي مل اتح تطقسأ اهنأل؛ كلذ يف عجرت نأ اهلو .

 كلذ دجن ملو : ثيداحألا وجرخم لاقو «ةدوس .

 ىلإ جرخ املف « ةدوس قلط ةي يبنلا نأ ةورع ىلإ هدانسإب « هننس »يف يقهيبلا ىور :تلق

 يف رشحأ نأ ديرأ ينكلو «ةجاح نم لاجرلا يف يلام هللاو : تلاقف هبوثب تكسمآ ةالصلا

 . ° لسرماذهو « ةشئاعلاهموي لعجو ءاهعجارف : لاق ‹كجاوزأ

 - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع« هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع مكاحلا «كردتسم» يفو

 :ءاسنلا) « ؟زوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو $ : ىلاعت هللا لزنأ اههابشأ يفو اهيفو : - اهنع ىلاعت

 .هاجرخي ملو « دانسإلا حيحص : لاقو < ١۲۷( ةيآلا

 يلإ بحأ ةأرما تيأر ام : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ىورو

 هللا لوسر اي : تلاق تربك املف « ةدح اهيف ةأرما نم ةعمز تنب ةدوس نم اهخالسم ىف نوكأ نأ نم

 . ةدوس مويو اهموي ‹ نيموي ةشئاعل مسقي ةي ناكف « ةشئاعل كنم يموي تلعج دق

 تلعج ةعمز ةنب ةدوس نأ ريغ « اهموب نهنم ةأرما لكل مسقي ةي ناك : اًضيأ يراخبلا یورو

 ."لجر مسا نيتحتفب ةعمزو . ىهتنا « ةي يبنلا اضر كلذب يغبت ٠ ةشئاعل اهتليلو اهموي

 :م اهتبحاصل تبهو نأ دعب اهمسق يف عجرت نأ ةأرملل يأ :ش ( كلذ يف عجرت نأ اهلو ) :م

 نع كلذ دعب ةبلاطملا اهلف « اهمزلي اهطاقسإ نكي ملف :ش ( طقسي الف دعب بجي مل اقح تطقسأ اهنأل)

 يف جوزلا لوبق طرتشي : لاق يعفاشلا نأ الإ « دمحأو كلامو « يعفاشلا لاق هبو « حلا بوجو

 . ملعأ هللاو « اهموي ةبه

 هلالح فلاخي ال هصئاصخ نم هانرکذ ام یوس یف هَ یبنلا نأ یلع هب لدتسی ام باب » هنسلا يف يقهيبلا هاور (۱)

 . ١ سانلا لالح

 . كفإلا ثيدح باب  ةبوتلا باتك» ملسمو « ٠ رونلا ةروس ريسفت » يراخبلا هاور(۲)
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 عاضرلا باتک

 تبثي ال :يعفاشلا لاقو . ميرحتلا هب قلعتي عاضرلا ةدم يف لصح اذإ ءاوس هريثكو عاضرلا ليلق : لاق

 (عاضرلا باتک) م

 : ضايع لاقو . ةغل اهرسكبو «لصألا وهو ءارلا حتفب وهو « عاضرلا باتك اذه يأ : ش

 همأ يبصلا عضر حاحصلا يف اهنأ عم اهرسك يعمصألا ركنأو « امهيف اهرسكو ءارلا حتفب ةعاضرلا

 يفو « داضلا رسكب اعاضر عضر : نولوقي دجن لهأو « اعامس عمسي عمس لثم ءاًعاضر اهعضري

 . ضايع هلاق « عيضر دلو وأ «عاضر نبا اهل يتلا عضرملاو « اًبرض برضي برض لثم عراضملا

 تلق دلولا عاضرإب اهتفصو نإف« هعضرت عيضر دلو تاذ عضرت ةأرملا : يرهوجلا لاقو

 بسان ‹ عاضرلا نم هل دب ال دلولاو « لسانتلاو دلاوتلا وه حاكنلا نم دوصقملا ناك اغنإو « ةعضرم

 . حاكنلا بيقع عاضرلا انركذ

 . تامرحملا يف هركذي نأ بسانملا ناكف « ميرحتلا ببس عاضرلا :تلق نإف

 كلذ ريغو «قرلاب نيللا طلخ لثمو « عاضرلا يف ءاسنلا ةداهش لئاسمب عاضرلا صح امل :تلق
 ‹صوصخم تقو يف ةيمدآلا يدث نم عيضرلا صم وه عرشلا يف عاضرلاو «دحاو باتكب هدرفأ

 ال عاضرلا نإف « اهوحنو ةاشلا يدث نع زارتحا ةيمدآلا يدث : هلوقو « ريثكلاو ليلقلا لوانتي صملاو

 هللا ءاش نإ يتأيس « فالتخا اهريدقت يفو « عاضرلا ةدم وه صوصخم تقو نم دارملاو « هب تبثي

 . یلاعت

 نع يور اذكو :ش (ميرحتلا هب قلعتي عاضرلا ةدم يف لصح اذإ ءاوس هريثكو عاضرلا ليلق :لاق ) :م

 هللا دبعو « رمع نب هللا دبعو « دوعسم نب هللا دبعو « - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع

 ‹«سواطو «بيسملا نب ديعسو يرصبلا نسحلا لاق هبو « - مهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا

 ‹« يروثلاو ‹ يعازوألاو « دامحو « مكحلاو «رانيد نب ورمعو « ةداتقو ٠ يرهزلاو « لوحكمو ءاطعو

 نب رمع :يزارلا ركب وبأ خيشلا دازو .دهاجمو دعس نب ثيللاو « كرابملا نب هللا دبعو « عيكوو

 . ءاهقفلا رثكأ لوق وهو : رذنملا نبا لاقو . يعخنلاو يبعشلاو - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخل ا

 ثيللا نع «ينغملا» يف ةمادق نباو يزارلا ركب وبأ ىكحو < ءاملعلا روهمج لوق وهو : يوونلا لاقو

 لوق وهو « مئاصلا رطفي امك «دهملا يف مرحي هريثكو عاضرلا ليلق نأ ىلع نوملسملا عمجأ : لاق هنأ

 . ةياور يف كلام

 رهاظ يف دمحأ لاق هبو :ش ( تاعضر سمخب الإ ميرحتلا تبثي ال : يعفاشلا لاقو ) :م

 : ناهجو بهذملا رهاظو : «يعفارلا» لاقو . ةدحاو هنعو « ثالث دمحأ نع قاحسإو « ةياورلا
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 « ناتجالمإلا الو ةجالمإلا الو ناتصملا الو ةصملا مرح ال » :مالسلا هيلع هلوقل

 سايقلا : تاقث لاقو . انخياشم هراتخاو « تاعضر ثالث : يناثلاو ٠ ةفينح يبأ لوقك : امهدحأ

 لاقو . «عطقألا» حرش يف اذك «-هنع ىلاعت هللا يضر - تباث نب ديز لوق وهو « تاعضر ثالثب

 - ةشئاع نع ىوريو . ناتصملاو ةصملا مرحت ال موهفم نم ثالثلا مرحت امنإ : روث وبأو ٠ ديبع نبا
 رشعالإ مرحت ال ةصفح نعو . تاعضر عبسالإ مرحت ال : تلاقاهنأ - اهنع ىلاعت هللا يضر

 . تاعضر

 (ناتجالمإلا الو ةجالمإلا الو « ناتصملا الو ةصملا مرحت ال ) :م: يب يبنلا لوقل يأ :ش ( هلوقل ) :م
 نع« ةكيلم يبأ نبا ثيدح نم ناتصملاو ةصملا مرحت ال : هلوق ‹ اعوفرم ثيدحل ا اذه يور :ش

 مرحتال» :يي هللا لوسر لاق :تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع ءريبزلا نب هللا دبع

 «ثراحلا تنب لضفلا مأ ثيدح نم «ناتجالمإ الو ةجالمإ الو» : هلوق يورو «  ناتصملاو ةصملا

 يل تناك ين هيي هللا لوسر اي : لاقف « يتيب يف وهو هَ هللا لوسر ىلع يبارعأ لخد : تلاق

 « نيتعضر وأ ةعضر ىثدحلا تعضرأ اهنأ ىلوألا يتأرما تمعزف « ىرخأ اهيلع تجوزتف « ةأرما

 . “© ؛ناتجالمإلا الو ةجالمإلا مرحت ال » : ب يبنلا لاق
 نب دمحم ةياور نم فنصملا ةياور وحن ادحاو اًيدح «هحيحص) يف نابح نبا ىورو

 : هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ءريبزلا نب هللا دبع نع« هيبأ نع« ةورع نب ماشه انثدح «رانيد

 ةجالمإلا الو» :هلوق يزارتألا لاقو . « ناتجالمإلا الو« ةجالمإلا الو « ناتصملا الو ةصملا مرحت ال »

 يف تبثمب وه سيل نكلو ««ةيادهلا» بحاص هركذ ام ىلع ثيدحلا ةمتت نم اذه « «ناتجالمإلا الو

 ال» : انيور ام ىلع هننس يف دواد وبأو « هعماج يف يذمرتلا هتبثي مل اذهلو « ثيدحلا بكرف «ىرحخألا
 . ىهتنا «ناتجالمإلا الو ةجالمإلا الو « ناتصملا الو ةصملا مرحت

 فيكو «مالكلا اذه ىلإ هأجلأ « نفلا اذه يف هعاب رصقو «ثيدحلا بتك يف هعالطا مدع : تلق

 ءًالمتشمو ادرفم انركذ امك ملسم هاور دقو «ثيدحلا بتك نم لوصألا يف تبثمب اذه سيلو : لوقي
 نوكي نأ يفن مزلتسي ال اذه دواد يبأو « يذمرتلا تابثإ مدعو ٠ فنصملا هاور امك «نابح نبا هاورو

 . ةتبخملا ثيداحألا نم اذه

 يتلا ةأرملا ديري «ثادحألا ثينأت ‹ ةلمهملا ءاحلا مضب « ملسم ةياور يف «ىثدحلا»: هلوق
 . هتعضرأ يأ يبصلا ةأرملا تجلمأ نم ميجلابو ةزمهلا رسكب ةجالمإلاو « ىلوألا دعب اهجوزت

 همأ يبصلا حلم «صلملا جلملاو : لاق مث «ناتجلملاو ةجلملا مرحت ال» : ىوريو : ريثألا نبا لاقو

 باب نم : يناثلاو .رصني رصن باب نم لوألا : تلق . اهعضر اذإ اًجيلعت اهجلمو « اجلم اهجلمي

 . ۱٤١۱ ملسم هاور : حیحص (۱)
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 مرحي: مالسلا هيلع هلوقو « (۲۳ةيآلا:ءاسنلا) ... « مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو# : ىلاعت هلوق انلو

 ‹ لصف ريغ نم بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم

 : لاقي « -نداد ريش- ةجالمإلاو ‹عضرلا لعف وهو - نديكم- ةصملا : يكاكلا لاق . ملعي ملع

 ةجالمإلاو ‹« عيضرلا لعف ةصملا : لاقف « ةجالمإلاو ةصملا نيب قرفلاب رعشي همالك لصاح : تلق

 . ةآرملا لعف نم نبللا ءاطعإ ينعي « ندادريش : ةيسرافلاب لاق هنأل « عضرت يتلا ةأرملا لاعف

 ‹ تاعبشم تاعضر سمخ هبهذم نإف « روكذملا ثيدحلاب ىعفاشلا لالدتسا هجو ام : تلق نإف

 ۰ . هيلع لدي فيك ثیدحلاو

 : هلوقك ‹ نيتصملا يف ةلخاد ةصملا نأ روكذملا ثيدحلاب ىعفاشلا كسمت هجو : ىكاكلا لاق : تلق

 « تاصلا مرحت ال : لاق هنأكف «مايأ ةثالشب الإ نيميلا يهني ال ثيح « نيمويو اًسوي اًنالف ملكأ ال

 . فيعض اذهو «سمخلا نع تتبثو «تاعضر عبرأ نع ةمرحلا تفتناف «ناتجالمإلاو

 مدعل هبهذم تبث ثيدحلااذهب انبهذم ىفن اذإف « انبهذم يفنب الإ تبثي ال هكسمت هجو : ليقو

 - ةشئاع نع ةورع ثيدحب هبهذم تابثإو ءانبهذم يفنل ثيدحلا اذهب هكسمعت : ليقو . لصفلاب لئاقلا

 نخسنف ‹ تامولعم تاعضر رشع نآرقلا يف لزنأ اميف ناك : تلاق اهنأ - اهنع ىلاعت هللا يضر

 ناكو « هدعب خسنالو ب يبنلا دعب ىلتي ام كلذ ناكو « نمرحي تامولعم تاعضر سمخب

 مهبتك نم هريغو «زيجولا» حرش يف كسمتو « هلكأف تيبلا نجاد لخدف « هدعب ساطرق ىلع اًبوتكم
 . اًضيأ ثيدحلا اذهب

 رشع نآرقلا يف هللا لزنأو : ظفلب ملسم هاور - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع ثيدح : تلق

 25 هللا لوسر يفوتف « تاعضر سمخ ىلإ راصو « سمخ كلذ نم خسن « تامولعم تاعضر

 . ىهتنا ٠ كلذ ىلع رمألاو

 نم < لجو زع < هللا لزنأ ام ناك » : تلاق اهنأ هظفلو « اًضيأ ةشئاع نع ةجام نبا هاورو

 دبع نع اًضيأ ةجام نبا یورو . تاعضر سمخ وأ تاعضر رشعالإ مرحي ال : طقس مث « نآرقلا

 دقلو ءًارشع ريبكلا ةعاضرو مجرلا ةيآ تلزن دقل: تلاق ةشئاع نع « هيبأ نع« مساقلا نب نمحرلا

 . اهلكأف نجاد لخد هتوج انلغاشتو ا هللا لوسر تام املف «يریرس تحت ةفيحص يف ناک

 : الك لوقو ) : م: ۲١( ةيآلا : ءاسنلا )... ( مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو :  یلاعت هلوق انلو ) :م

 هجو « ةييركلا ةيآلاب مهبهذمل اولدتسا انباحصأ : :ش (لصف ريغ نم بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 ماكحأ» يف يزارلا ركب وبأ لاقو . . رثك وأ لق عاضرلا لعف ميرحتلا ةلع لعج ىلاعت هللا نأ لالدتسالا

 كلذو « عاضرلا لعف سفن دوجوب ةوخألاو ةمومألا مسا قاقحتسا عاضرلا لعف ىضتقا اذإ : «نآرقلا
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 قلعتف « نطبم رمأ هنكل « محللا تابنإو« مظعلا زوشنب ةتباثلا ةيضعبلا ةهبشل تناك نإو ةمرحلا نألو

 هب خوسنم وأ باتکلاب دودرم هاور امو ‹ عاضرإلا لعفب مكحلا

 قلعتي قح لك نأل اذهو « هيلع مألا مسا قالطإ قدصل هريثكو لعفلا ليلقب يرحتلا بوجو يضتقي
 سأب ال : لوقي ريبزلا نبا نإ: رمع نبال ليقو « هيف ددعت ال «هدوجوب مكحلا تبثي عرشلا يف ةلعب

 . ريبزلا نبا ءاضق نم ريخ هللا ءاضق : لاقف ‹ نيتعضرلاو ةعضرلاب

 . اًعرشو «ةيبرع مولعم اذهو «لعفلا سفنب تبث فصو عاضرلا : يبرعلا نب ركب وبأ لاقو

 عاضرلاب مرحتلا طبترا « (۲۳ ةيآلا : ءاسنلا) 4 مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو * : لجو زع لاق

 هيلع نآرقلا لدي ال ددعب هردق نمف «كلذ وحن وأ «رشع وأ« عبس وأ« سمخب دييقت ريغ نم ءاًقلطم

 . هيلع لوعي ال «برطضم رمأب ةيآلا مكح عفر دقف

 ثيدحلا اذهو «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي ١ : لك ىبنلا لوقب اًضيأ انباحصأ لدتساو
 لوأ يف هيف مالكلا مدقت دقو ‹ ةشئاع ثيدح نمو ‹« سابع نبا ثیدح نم« ملسمو يراخبلا هجرخأ

 تور « ثيدحلاو باتكلا يف ريثكلاو ليلقلا نيب ينعي - لصف ريغ نم- : هلوق . حاكنلا باتك

 . هيلع قفتم ٠ ةدالولا نم مرح ام عاضرلا نم مرح هللا نإ» : لاق الع هنأ - اهنع ىلاعت هللا ىضر-ةشئاع

 نم مرحيام» : ظفل يف و« محرلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : ملسمو يراخبلا يفو

 . نآرقلاك ددعب دييقت ريغ نم « بسنلا
 «ردقم لاؤس باوج نمضتي « لوقعم ليلد اذه :ش ( ةيضعبلا ةهبشل تناك نإو ةمرحلا نألو ) :م

 نود ريثكلاب لصحي كلذو «محللا تابنإو « مظعلا زاشنإ رابتعاب ميرحتلا ناك امل : لاقي نأ هریدقت
 ةتباملا ) :م نبللا نم ةلصاحلا ةيضعبلا ةهبش رابتعاب تناك نإو ةمرحلا نأ : باوجلا ريدقتو «ليلقلا

 ءارلاب راشنإللاو « محللا تبنأو مظعلا زشنأ عاضرلا » : ةَ لاق :ش ( محللا تابنإو مظعلا زوشنب

 هنأك « هرشن: ثيدحلا ىف ىنعملاو « (۲۲ ةيآلا : سبع) 4 هرشنأ ءاش اذإ# : ىلاعت هللا لاق « ءايحإلا
 ءيشلا زشن : لاقي  يازلاب ىوريو « هايحأ

 ك . عفترااذإ

 مكح يأ :ش ( مكحلا قلعشف ) :م رهاظ ببس عاضرلاو « ءافخ هيف :ش ( نطبم رمآ هنكل ) :م
 نم يعفاشلا هاور ام يأ :ش ( هاور امو ) :م عاضرإلا درجمب ينعي :ش ( عاضرإلا لعفب ) :م ةمرحلا

 نأ ريدقت ىلع ىوقأ باتكلاب لمعلا نأل :ش ( باتكلاب دودرم ):م ثيدحلا . . . ةصملا مرحت ال : هلوق

 هللا يضر - سابع نبا نعو . هدعب ناك نإ باتكلاب يأ :ش ( هب خوسنم وأ ) :م هلبق باتکلا نوک
 ةعضرلاف مويلا امأف « كلذ ناك « ناتعضرلا الو ةعضرلا مرحت ال : هلوق : لاق هنآ - هنع ىلاعت
 - دوعسم نبا نع يور هلثمو «يزارلا ركب وبأ هنع هاكحءاخوسنم كلذ لعجيف «مرحت ةدحاولا

 . -هنع یلاعت هللا يضر

 عوج رلاو اهكرت بجوف « ةبرطضم - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع ثيداحأ : لاطب نبا لاقو
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 - هللا همحر - ةفينح يأ دنع ارهش نوٹ ث عاضرلا ةدم مث . نيبن امل عاضرلا ةدم يف نوكي نأ يغبنيو

 نأل ؛ لاوحأ ةئالث : - هللا همحر - رفز لاقو ٠ - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « ناتنس : الاقو«

 هلوق امهلو . هب ردقف نيبن امل نيلوحلا ىلع ةدايزلا نم دب الو « لاح ىلإ لاح نم لوحتلل نسح لوحلا
 يقبف« رهشأ ةتس اهاندأ لمحلا ةدمو « (٠٠ةيآلا:فاقحألا) 4 ًارهش نوئالث هلاصفو هلمحو # ىلاعت

 ء « نيلوح دعب عاضر ال » مالسلا هيلع يبنلا لاقو . نالوح لاصفلا

 يذلا عاضرلا نوكي نأ يغبني يأ :ش ( نيبن ام ىلع عاضرلا ةدم يف نوكي نأ يغبنيو ) :ميبصلا عبط

 :م . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبنسو « فالتخا اهتدم يفو « اهدعب ال عاضرلا ةدم يف ميرحتلا هب قلعتي

 ةمرح تبثت : مهضعب دنعو :ش ( - ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ارهش نوث ڈ عاضرلا ةدم مث)

 :م ناتنس عاضرلا ةدمو : دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( ناتنس : الاقو ) :م رمعلا عيمج يف عاضرلا

 .دمحأ لاق هبو « يعفاشلا لوق امهلوق يأ :ش ( يعفاشلا لوق وهو )

 نيلوحلا دعب ةيكلاملا تفلتخاو « نينس ثالث عاضرلا ةدم يأ :ش ( لاوحأ ةئالث : رفز لاقو ) :م

 :هنع «طوسبملا» يفو . هوحنو رهش : كلملا دبع لاقو « ةريسي مايأ : «رصتخملا» يفو « نيرهش ىلإ

 نيلوحلا دعب مرحي : ديلولا وبأ لاقو . روهشلا ناصقن لثم : «يواحلا» يفو . روهشلا ةدايزب ردقي

 ليقو «نينس عبرأ : يرصبلا دنعو «نيتنس دعب مرحي : هنع يدوادلا ركذو . روهش ةثالث ىلإ

 رمعلا عيمج : ليقو « ةنس : ليقو « ةنس نوعبرأ : ليقو « ةنس نورشع : ليقو « ةنس رشع ةسمخ

 ريغتلل يأ «لوحتلل حلاص لوحلا يأ « رفز ليلد اذه :ش ( لوحتلل نسح لوحلا نأل ):م . انركذ امك

 «نينعلا لجأ يف امك « عابطلا رييغتل بجوملا لوحلا نالوح رابتعاب :ش ( لاح ىلإ لاح نم ) :م
 ال عيضرلا نأل :ش ( نيلوحلا ىلع ةدايزلا نم دبالو ):م . ةعبرألا لوصفلا ىلع لرحلا لامتشال ةاكزلاو

 . ماعطلاب دوعتيو «نبللا ىسني هجو ىلع جيردتلاب مطفي لب «ةدحاو ةعاس يف هماطف لصحي

 ةغيص ىلع :ش ( ردقف ) :م ةفينح يبأ لوق هجو يف ينعي :ش (نيبن ام ) :م ةدم ةدايز نم دبالو

 يأ :ش ( امهلو ) :م . لاوحأ ةثالث ريصيف « لوحلاب يأ :ش ( هب ) :م ةدايزلا ردقتف يأ «لوهجللا

 ةدمو « ٠١( ةيآلا : فاقحألا) (ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو# : ىلاعت هلوق ) :مدمحمو «فسوي يبألو

 عاضر الو € نيماع يف هلاصفو# : لاق ىلاعت هنأل :ش (نالوح لاصفلا ىقبف ٠ رهشأ ةتس اهاندأ لمحل ا

 . لاصفلا دعب

 نع هدانسإب ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( نيلوح دعب عاضر ال : مالسلا هيلع يبنلا لاقو ) :م

 . « نيلوح يف الإ عاضر ال ١ : ةي هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا

 نع ٤٦۲( /۷) نتسلا يف يقهيبلاو ؛ ۹۸٤ص «عاضرلا» يف ينطقرادلا هاور ‹ هعفر حصي ال و ٠ فوقوم حيحص )١(

 ةنييع نبأ نع هدنسي مل : ينطقرادلا لاق « ًاعوفرم- سابع نبا نع« ورمع نع« ةنييع نبا نع« ليمج نب مثيهلا

 = اذهو :لاق مث« مثيهلا ةمجرت يف ٠١۳( /۷) لماکلا يف يدع نبا هأورو « طظفاح ةقث وهو« ليمج نب مٹيهلا ريغ
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 اهلامكب امهنم دحاو لكل تناكف « ةدم امهل برضو « نيئيش ركذ ىلاعت هنأ ههجوو ةيآلا هذه هلو

 هرهاظ ىلع ىناثلا ىقبف ء امهادحأ يف صقنملا و ءماق هنأ ال ءنينيدلل بورضملا لجألاك

 . « نيلوحلا يف ناك ام الإ عاضرلا نم مرحي ال » : هظفلو يدع نبا هاورو

 الإ نيلوح دعب هاور ادحأ رأ ملو ٠ سابع نبا ىلع هفقو حيحصلاو :حيقنتلا» بحاص لاقو

 . اذكه «طوسبملا» نع هلقن هنأكف «فنصملا

 :م (هلاصفو هلمحو) : ىلاعت هلوق ينعي :ش ( ةيآلا هذه ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 امهل برضو) :م لاصفلاو لمحلا ينعي :ش ( نيئيش ركذ هنأ ) :م اهب لالدتسالا هجو يآ :ش (ههجوو)

 لكل) :م ةدملا يأ :ش (تناكف ) :م كلذك ناك ام لكف « ارهش نوثالث : ىلاعت هلوق وهو :ش ( ةدم
 « نالف ىلع يذلا نيدلا تلعج : لاق نأب :ش ( نينيدلل بورضملا لجألاك« اهلامكب امهنم ةدحاو

 :ش ( ماق هنأ الإ) :م نينيدلا نم دحاو لك يف ةدملا ريدقت هنم مهفي« ةنس نالف ىلع يذلا نيدلاو
 نع ةرمو ةا هللا لوسر نع ريبزلا نبا نع ةرم هيوري هنأل ؛حصي ال ناتجالمإلاو ةجالمإلا ثيدحو

 . طقسي بارطضالا اذه لثمو « هيبأ نع ةرمو « ةشئاع

 ام اذاملف ةه ىبنلا دعب اولتم ناك اذإ هنأ ادج فيعضف ةشئاع ثيدح اماف : (طوسبملا» ىفو
 ساطرقلا لكأف «تيبلا لخد نجادلا نأ ركذ امو «زوجي ال ةي يبنلا دعب ةوالتلا خسن نأل « ىلتي
 دعب نآرقلا نم اريثك اوكرت ةباحصلا نإ :نولوقي مهنإف «ضفاورلا بهذم يوقي هنأل «يوق ريغ
 . عامجإلاب لطاب لوق وهو « فحاصملا يف هوبتكي ملو اي يبنلا

 ةشئاع ةياورب نولمعيو «ةرافكلا موص يف دوعسم نبا ةءارقب نولمعي ال ةيعفاشلا نم بجع : ليقو

 . زوجي ال ةذاشلا ةءارقلاب لمعلاو «دحاولا ربخب تبثي ال نآرقلاو

 دلولا ىقبي ال : اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح وهو لمحلا ينعي :ش (امهادحأ يف صقنملا) :م

 ( هرهاظ ىلع) :م لاصفلا وهو :ش (يناثلا يقبف ) :م لزغم ةكلفب ولو ٠ نيتنس نم رثكأ همأ نطب يف

 . صنلا مدع وهو « ارهش نوثالث وهو :ش

 . هب باتكلا ريسفت زوجي الف« دحاولا ربخ اذه : تلق نإف

 بورضملا نأ اوركذ ريسفتلا لهأ ةماعو : مالسإلا رخف لاق « لوؤم باتكلا نأب بيجأ : تلق

 وه: لاق مث « سابع نبا ىلع هفقوي مشيهلا ريغو« ًادنسم ةينيع نبا نع« ليمج نب مشيهلاب فرعي >

 «رمعمو «روصنم نب دیعس هاورو بذكلا دمعتي ال هنأ وجرأو « هریغ طلغی امک هيلع ريثكلا طلغيو « يدادغبلا

 . ًافوقوم هب - ةنييع نبا نع ٠ ةبيش يبأ نباو
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 تردقف هريغ اهيف يبصلا دوعتي ةدم ةدايزب كلذو « نبللاب تابنإلا عطقنيل ؛ءاذغلا رييغت نم دب ال هنالو

 ثيدحلاو«ميطفلا ءاذغ ریاغی امک عيضرلا ءاذغ ریاغی نينحلا ءاذغ ناف ٠ ةريغم اهنأل؛ لمحلا ةدم یندأب

 ةدم تضم اذإو :لاق . باتكلا يف نيلوحب ديقملا صنلا لمحي هيلعو« قاقحتسالا ةدم ىلع لومحم

 ‹ لاصفلا دعب عاضر ال : مالسلا هيلع هلوقل ميرحت عاضرلاب قلعتي مل عاضرلا

 ‹ ةيعطق فنصلملا هب لدتسا ام ىلع باتكلا ةلالد نكي ملف « ناكمإلا ردقب امهيلع عونتي نينيدلل

 ىلاعت هللا يضر - نامشع ىلإ اهب ءيجف «رهشأ ةتسل تدلوف « ةأرما جوزت الجر نأ يور ام هديؤيو

 هللا باتکب مکتمصاخ نإ : - هنع یلاعت هللا يضر- سابع نبا لاقف « اهمجر يف رواشف «- هنع
 ( ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو # : لوقي ىلاعت هللا نإ : لاق «فيك : اولاق « مكتمصخ - ىلاعت

 4 نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو # : ىلاعت هللا لاقو « ٠١( ةيآلا : فاقحألا)

 كلذ ىلع اهتلالد نكي مل اذإو « اهكرتف « نالوح هلاصفو «رهشأ ةتس هلمحف « (۲۳۳ ةيآلا :ةرقبلا)

 . ريسفتلا مزلي مل كلذك

 :م عيضرلا يف :ش ( ءاذغلا رييغت نم دبال ) :م نأشلا نألو يأ «رخآ ليلد :ش ( هنألو ) :م

 :م نوكي ءاذغلا رييخت يأ :ش ( كلذو ) :م هتايحل ءاقبإ هريغب لصحيو :ش ( نيللاب تابإلا عطقنيل)

 نبللا نع عطقلا نأل «نبللا ريغ يأ :ش ( هريغ ) :م ةدملا كلت يف يأ :ش ( اهيف يبصلا دوعتي ةدم ةدايزب)

 ةنسب ديق رفز نكل نيبت امل : هلوقل ءرفزل فنصملا هازعو يذلا وه اذهو « كلهي دوعتي نأ ريغ نم ةعفد
 ةتس مألا نطب يف دلولا نإف « ةريغم اهنأل ءلمحلا ةدم ىندأب : اهردق ةفينح وبأو « نينعلا يف امك

 . ماعطلاب ءاذغلا يف ًالصأ ريصيو «نبللا هؤاذغ لاصفنالا دعبو «مألا ءاذغب ىذغتيو « ىقبي رهشأ

 : ش (قاقحتسالا ةدم ىلع لومحم ) : م «نيلوحلا دعب عاضر ال» : هلوق وهو :ش ( ثيدحلاو ) :م

 قح يف عاضرلا مامت نإ : اولاقو . كلذ دعب بألا ىلع ةقفن قحتست ال ىتح «قحتسملا عاضرلا يأ

 ىبأو نيلوحلا دعب عاضرإلا تبلطو هتأرما قلط ول ىتح « نيلوحب ردقم بألا ىلع رجألا قاقحتسا

 ديقملا صنلا لمحبي هيلعو ) :م ءاطعأإلا ىلع ربجي نيلوحلا يف كلذ عفد ولو « كلذ ىلع ربجي ال جوزلا
 هلوق ليلدب « نيلماك نيلوح هلوق لمحي عاضرلا يبصلا قاقحتسا ىلع يأ :ش ( باتكلا يف نيلوحب

 مل نيلوحلا دعب اًمارح ناك ول عاضرلا نأل كلذو < ۲۳٣( ةيآلا :ةرقبلا)% ًالاصف ادارأ نإف# : ىلاعت

 ميرحت عاضرلاب قلعتي مل عاضرلا ةدم تضم اذإو : لاق ) :م . اعرش ةتباثلا ةمرحلا لاوز يف عاضرلا لزي

 يف يناربطلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( لاصفلا دعب عاضر ال ) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش "ىب هلوقل

 ؛نابتلا نوميم نب ديبع نب دمحم انث ءرصمب يدادغبلا يفوصلا ناميلس نب دمحم انثدح : يناربطلا لاق : فيعض )١(

 ميهاربإ نع ‹بلغت نب نابأ نع «ةبقع نب ىسوم نع ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم نعء يبأ ينثدح

 . روتسم وهو« نوميم نب ديبع هوبأو مالك هيفو «نابتلا نب ديبع نب دمحم هيفو « يعخنلا
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 يف الإ ةدملا لبق ماطفلا ربتعي الو« هب ىبرتي ال ريبكلا ذإ ةدملا يف كلذو ءرشنلا رابتعاب ةمرحلا نألو

 حابي لهو « ءاذغلا ريغتب رشنلا عاطقنا ههجوو « هنع ىنغتسا اذإ -هللا همحر-ةفينح يبأ نع ةياور

 . يمدآلا ءزج هنوكل ةيرورض هتحابإ نأل ؛ حابي ال :ليقف ؟ ةدملا دعب عاضرإلا

 «لاصف دعب عاضر ال » : ا هللا لوسر لاق « - هنع یلاعت هللا یضر - ىلع ىلإ هدانسإب همجعم

 وه : هباتك يف يليقعلا لاقو . ٩ قوقوم هاور مث« اعوفرم قازرلا دبع هاور ١ ملح دعب متي الو

 هلعأو « نامثع نب مازح هدانسإ يفو . هوحن رباج ثيدح نم هدنسم» يف يسلايطلا هاورو ‹باوصلا

 ةياورلا : الاق امهنأ - ىلاعت هللا امهمحر - نيعم نباو يعفاشلا نع لقنو « هاور نأ دعب هب يدع نبا

 . مارح مازح نع

 عاضرلا يف ةمرحلا نأل :ش ( ةدملا يف ) :م رشنلا يأ :ش ( كلذو رشنلا رابتعاب ةمرحلا نألو ) :م
 هريغب هتيذغت بوجوب « ةداع نبللاب يأ :ش ( هب ىبرتي ال ريبكلا ذإ ) :م هريغب ىذغتي ال ريغصلا رابتعاب

 هاور :ش ( ةفينح يبأ نع ةياور يف الإ ) :م ربتعي ال مطف اذإ ينعي :ش ( ةدملا لبق ماطفلا ربتعي الو ) :م

 . نبللا نع يأ :ش ( هنع ىنغتسا اذإ ) :م هنع نسحل ا

 عاطقنا يأ :ش ( ءاذغلا ريغتب رشنلا عاطقنا ) :م ةفينح يبأ نع يور ام هجو يأ :ش ( ههجوو ) م

 نأل ؛هئاذغ ريغتل «ماعطلاب هئانغتسا دعب عطقني نيللاب يبصلا رشن نأ ينعي « نيللاب حلاصلا رشنلا
 يف مالسلا هيلع لاق اذهلو «كلذ دعب نبللا عاضرب ةمرحلا تبثت الف « اًماعط راصف اتبل ناك هءاذغ
 ىوتفلا : «تاعقاولا» يفو « ماعطلا لبق كلذ ناكو « ءاعمألا قتف ام عاضرلا» : ةريره يبأ ثيدح

 . ةدملا لبق ماعطلا ربتعي ال ‹ةياورلا رهاظ ىلع

 نبللا ةحابإ نأل يأ :ش ( ةيرورض هتحابإ نأل ؛ حابي ال : ليق دق « ةدملا دعب عاضرإلا حابي لهو ) :م
 ةرورضلا لاوزل ةدملا دعب حابي الف «ةرورضلا ردقب ردقتي ةرورضلاب تباثلاو ءدلولا ةرورضل ةدملا يف

 ال هءزجو يمدآلا نأل «مارح هب عافتنالاو ءىمدآلا ءزج نيللا نوكل يأ :ش ( يمدآلا ءزج هنوكل ) :م

 . ةيبنجألا نم وأ « مألا نم عاضرإلا ناك ءاوسو « اًناهم ًالذتبم نوكي نأ زوجي

 اذإ زوجي : ليقو « زجي مل : ليق ءءاودلل نبللاب عافتنالا يف خياشملا فلتخاو : يشاترمتلا لاقو

 مث« ماعطلاب تنغتساو « نيتنسلا يف تمطف : «ةضورلا»و «ةريخذلا» يفو ءدمرلا هب لوزي هنأ ملع

 يف فاصخلا هركذ « اعاضر ناك نغتست مل نإو ءاعاضر نوكي ال ىرخأ ةأرما نم ةدملا يف تعضر

 ثيدحلا اذهب انثدح اربيوج نإ : رمعمل نايفس لاق : قازرلا دبع لاق هيفو ٤١١( /۷)  عاضرلا» يف يقهيبلا هاور ()

 نع «محازم نب كاحضلا نع ربيوج نع ءرمعم قيرط نم وهو «هعفرو« هب انثدحو : رمعم لاق . هعفري ملو

 هنإف اًقودص ناك نإو كاححضلاو « ًادج فيعض وهو « ديعس نب ربيوج هيفو . ًاعوفرم- يلع نع« ةربس نب لازنلا

 . ربيوج نم همدعو هعفر ىف بارطضالا نأ رهظيو « لاسرإلا ريثك
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 هنإف «عاضرلا نم هتخأ مآ الإ« انيور يذلا ثيدحلل٬ بسنلا نم مرحب ام عاضرلا نم مرحيو :لاق

 فالخب هيب ةءوطوم وأ« همآ نوکت اهنّأل؛ بسنلا نم هتخأ مأ جوزتي نأ زوجي الو « اهجوزتي نأ زوجي

 اهمأ ءىطو امل هنأل ٠ بسلا نم كلذ زوجي الو« عاضرلا نم هنبا تخأ جوزتي نأ زوجيو ‹ عاضرلا

 عاضرلا يف ىنعملا اذه دجوي ملو «هيلع تمرح

 . هعاضر

 ماطفل كالهلا هيلع فيخ نإ : «يواتفلا ةدمع» يفو . عاضر وه :«ديلولا نب رشب ءالمإ» يفو

 ‹ فسوي يبأ دنع مرحي ال ماطفلا دعب عاضرلا : «طيحملا» يفو .ةرجألاب بلاطي فصنو نيتنس لبق

 ‹«فسوي وبأو« ةفينح وبأ لاقو . مرحم هدنع كلذ لب « نيلوحلا يف ماطفلاب رابتعا ال : دمحم دلنعو

 .هللا همحر - يباجيبسألا هلاق « ةدملا يضم دعب عاضر ال : رفزو « دمحم و

 ثيدحلل بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحيو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 يف هركذ دقو « بسنلا نم مرحيام عاضرلا نم مرحيا : مالسلا هيلع هلوق وهو :ش (انيور يذلا

 : نيتروص مومعلا اذه نم ينشتساو « حاكنلا باتك لئاوأ

 مآ جوزتي نأ زوجي الو« اهجوزتي نأ زوجي هنإف٬ عاضرلا نم هتخأ مأ الإ ) :م : هلوق وه : امهادحإ

 تناك اذإ همأ نوكت بسنلا نم هتخأ مأ نأل يأ :ش (هيبآ ةءوطوم وأ «همأ نوكت اهنأل؛ بسنلا نم هتخأ

 . هيف ركذي مل روكذملا ىنعملا نأل :ش ( عاضرلا فالخب ) :م بأل تحألا

 ةيناثلا ةروصلا يه هذه :ش (بسنلا نم كلذ زوجي الو «عاضرلا نم هنبا تخأ جيوزتي نأ زوجيو ) :م

 تخأ يأ :ش ( تمرح ) :م هنبا تخ مأ ىطو ال بألا نأل يأ :ش ( اهمآ ءىطو امل هنأل ) :م ةانثتسملا

 . ( عاضرلا يف ىنعملا اذه دجوب ملو ) :م ةرهاصملاب بألا ىلع يأ :ش (هيلع ) :م نبالا

 يف مكحلا نأل ؛ ىلوأ ناكل هيخأو هتخأ مأ: ىلوألا ةلأسملا يف لاق ول فنصملا نأ ملعاو

 لاقو . ىلوأ ناكل ىثنألاو ركذلا لمشيل هدلو تخأ : ةلأسملا هذه ىف لاق ولاذكو « دحاو نيهجولا

 .ةلأسملا طبضل رطس ءاشنإ يرطاخ يف حنس دقو : يزارتألا

 عاستااهزوجي بسنامو لالح يعاضر نسبا تخأو

 روص انه اهو « نيتروصلا يف انركذ امك عاضرلاب مرحي ال بسنلا نم مرحي ال ام لك نأ ملعاو

 : بسنلا نود عاضرلا نم زوجت رخ

 . بسنلا نود عاضرلا نم هدلو ةدجب جوزتي نأ هل زوجي : ةيناثلا
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 ءانيور امل بسنلا نم كلذ زوجي ال امك« اهجوزتي نأ زوجي ال عاضرلا نم هنبا ةأرما وأ هيبأ ةآرماو

 . بسنلا نود عاضرلا نم هنبا ةمعب جوزتي نأ هل زوجي : ةثلاثلا

 . بسنلا نم كلذ زوجي الو « عاضرلا نم اهيخأ بأب جوزتت نأ اهل زوجي : ةعبارلا

 . بسنلا نود عاضرلا نم هلاخ مأ جوزتي نأ هل زوجي : ةسماخلا

 ىراخب ءاهقف ضعب عمجو . بسنلا نود عاضرلا نم اهتنبا خأب جوزتت نأ اهل زوجي : ةسداسلا
 : أزجترم لاقف « بسنلا مكح عاضرلا مكح قرافت يتلا لئاسملا

 بتكلا يف ةروطسم ةسمخ يف بسنلا مكح عاضرإلا قرافي

 يديس هقفاف نبالا مأ مأو يديس تحخأ مأو « خأ مأ

 يدتهت اميكل ملعلا سبتقاف دلولا تخأ تعقو اذكهو

 همع تيقل ال ‹ يلاقم هقفاف ةمعمأ مث « مع مأو

 ةلاهحلا نم ىفخي ال قحلاو ةلاحخ مأ.مث لااحخ ماو

 عنام ليلدلاف هادعامو عقاو عاضرلا يف نهحاكن

 عبرأ بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : هلوق [نم] مهضعب ىنشتساو : انخيش لاقو
 ضعب مظن دقو « ىرخأ لئاسم ثالث ىلإ مهضعب اهدازو « حرشلا يف يعفارلا اهانثتسا « لئاسم

 يف ىرخألا ةثالثلا لئاسملاب اهيلع تليذو «نيتيب يف يعفارلا اهانشتسا يتلا ةعبرألا لئاسملا ءالضفلا

 : امه نیتیبلاو « نیرخآ نیتیب

 مارح نهتبسناماذإو لالح نه عاضرلا يف عبرأ

 مالسلاو رف ٣ مث ەتخأو «نب السلاو ذاحو ءهيخأل مأ دهتحخ أ Cc اةدح
 : هلوق وه انخیش داز ېذلاو

 . مالا وهو يعفاشلا الو ‹صنلا ىلع تادراوب تسيل یهو

 ( انيور ال بسنلا يف كلذ زوجي ال امك« اهجوزتي نأ زوجي ال عاضرلا نم هنبا ةأرما وأ« هيبأ ةأرماو ) :م

 ةليلح جوزت زوجي : يعفاشلا دنعو ° ۲ بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » : ال هلوق وهو :ش

 لحت ال اهنإف اهقراف مث « ةعضرملا جوز اهب جوزت ةأرما هتروص هيبأ ةأرماو : هلوق ‹ عاضرلا نم نبالا

 . مدقت : حیحص (۱)
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 نأ وهو« ميرحتلا هب قلعتي لحفلا نبلو . هنيبن ام ىلع ينبتلا رابتعا طاقسإل صنلا يف بالصألا ركذو

 اهل لزن يذلا جوزلا ريصيو «هئانبأو هئابآ ىلعو« اهجوز ىلع ةيبصلا هذه مرحتف ةيبص ةرملا عضرت
 ةهبشب ةمرحلا نأل « مرحي ال لحفلا نبل-هللا همحر- يعفاشلا يلوق دحآ يفو « ةعيضرلل ًابأ نللا هنم

 ءانيور ام انلو . هضعب ال اهضعب نبللاو « ةيضعبلا

 مرحي ام عاضرلا نم مرحي » : ةي هلوق وهو ءانيور ال بسنلا يف كلذ زوجي ال امك اهجوزتي نأ هدلول
 . « بستلا نم

 نم نبالا ةليلح مرح ىلاعت هنإ : لاقي امع باوج اذه :ش ( صنلا يف بالصألا ركذو ) :م

 ركذو : هلوقب باجأف هبلص نم سيل اذه نأل مرح ال نأ يغبني عاضرلا نم نبالا ةليلحو .بلصلا

 . ةيلهاجلا يف اًمارح تناك ىنبتملا نبالا ةليلح نإف :ش ( ينبتلا رابتعا طاقسإل ) :م ۳

 هجو امو ءاعيمجامهطاقسإل وأ «عاضرلا نم هتليلح طاقسإل نوكي نأ زوجي ال مل : ليق نإف

 . طاقسإلا يف ىنبتملا نبالا ةليلح بناج حيجرت
 نم مرحيا : يب هلوق وهو «روهشملا ثيدحلاب ةتباث عاضرلا نم ةليلحلا ةمرح نآب : بيجأ

 ةنسلاو باتكلا بجوم نيب عفادتلا مزلي الل« ىنبتملا نبالا ةليلح ىلع هانلمحف « ثيدحلا « عاضرلا

 نبل يف ةفاضإللا :ش ( ميرحتلا هب قلعتي لحفلا نبلو ) :م تامرحملا لصف يف :ش ( هنيبن ام ىلع ) :م

 لوق ميرحتلا هب قلعتي : هلوقو « لحفلا وه نبللا ببس نأل ؛ هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم لحفلا

 . - ىلاعت هللا امهمحر- دمحأو كلامو - ىلاعت هللا همحر - ىعفاشلا باحصأ ةماع

 وهو « ميرحتلا هب قلعتي مل : - ةيلع نباو « دواد وهو - ءاملعلا ضعب لاق : (طوسبملا» يفو

 .ءاملعلا ةماع دنع يرحتلا لحفلا نبلب قلعتيو : «زيجولا» حرش يف ركذ نكلو « يعفاشلا يلوق دحأ

 نأل «يعفاشلا نع هاور « يعفاشلا تنب نبا نمحرلا دبع هراتخاو « هفالخ ةباحصلا ضعب نعو

 لعف ةقيقحب لاجرلا قح يف تبلت ال ةمرحلا نألو « ءاسنلا بناج يف عاضرلا ةمرح ركذ صنلا

 هتجوز عاضرإب تبثت ال نألف « ةمرحلا تبثت ال اًيبص هب عضرأف ءنبل هل لزن ول ىتح « هنم عاضرإلا
 ال لحفلا نبل نأ . يعخنلا ميهاربإو بيسملا نب ديعس نع يور : ؛عطقألا» حرش يفو « ىلوأ

 . مرحي

 يذلا جوزلا ريصيو «هئانبأو هئابآ ىلعو ءاهجوز ىلع ةيبصلا هذه مرحتف ءةيبص ةأرملا عضرت نأ وهو ) :م

 ‹ ةيضعبلا ةهبشل ةمرحلا نأل ؛ مرحي ال لحفلا نبل : يعفاشلا يلوق دحأ يفو « ةعيضرلل اًبأ نبللا هنم اهل لزن

 .« بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » : ةَ هلوق وهو :ش (انيور ام انلو « هضعب ال اهضعب نبللاو
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 جليل»: -اهنع هللا يضر- ةشئاعل مالسلا هيلع هلوقو « عاضرلاب اذكف «نيبناجلا نم بسنلاب ةمرحلاو

 « ةعاضرلا نم كمع هنإف؛ حلفآ كيلع

 هقحلأ دقف « ةدالولاب مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي» : - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع ةياور يفو

 . بسنلاب

 نم) :م تبثت :ش ( بسنلاب ةمرحلاو ) :م :هلوقب روكذملا ثيدحلاب لالدتسالا هجو ىلإ راشأو

 لصاحلا عاضرلا ببسب اذكف يأ :ش ( عاضرلاب اذكف ) :م ةأرملاو لجرلا يبناج نم يأ :ش ( نيبناجلا

 . نيبناجلا نم ةمرحلا ببسب

 . ركبلا نم نبللا لوزن ققحتي اذهلو « هنم أل اهنم نبللاو « نيللاب تبثت انه ةمرحلا : ليق نإف

 يف امك امهنيب ةمرحلا تبثتف « هبسن وهو لابحإلا وهو « ةدالولا هببس نأل ءاًضيأ هنم نبللا : انلق

 . هب ةربع الف ءردان لحفلا ةباصإ الب نبللا لوزنو « بسللا

 :ش ( ةعاضرلا نم كمع هنإف ؛ حلفأ كيلع جليل : - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاعل ةت هلوقو ) :م

 نب حلف يلع لخد : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور ثيدحلا

 كتعضرأ :لاقف < ؟نيأ نم : تلق «كمع انأو ينم نيرتتست :لاقف « هنم ترتتساف سيعقلا يبأ

 ا هللا لوسر ىلع تلخدف « لجرلا ينعضري ملو« ةآرملا ينتعض ةرأامنإ : تلاق «يخأ ةأرما

 رابتعاب الإ نوكي ال عاضرلا نم معلا نأ هب لالدتسالا هجو «كيلع حليلف « كمع هنإ :  لاقف هتثدحف

 . لحفلا نبل

 ‹حلويل هلصأو «لوخدلا وهو « ميجلاب جولولا نم بئاخلل رمأ جليل : هلوق : «طوسبملا» يفو

 تفذحف « ةرسكلاو ءايلا نيب اهعوقول واولا تفذحف «جلوي جلي لصأف زاج ولو ٠ جلي جلو نم هنأل
 مأ ةشئاعل باطخ هنأل ؛ فاكلا رسكب كيلعو ةداملا هذه تافرصت رئاس نم تفذح اذكو « جلي راصف

 ءافلا نوكسو ةزمهلا حتفب حلفأو « حلف لعاف عفرلاب حلفأ :هلوق « - اهنع ىلاعت هللا يضر - نينمؤملا

 يف اذهو « روكذملا ثيدحلا يف روكذملا وه امك سيعقلا يبأ نبا ره يذلا لجرلا ىلع ةلمهملا ءاحل ابو

 . تاياورلا رثكأ يف اذكهو « سيعقلا يبأ نب حلفأ اذكه ملسم ةياور

 نذأتسي ءاج « سيعقلا يبأ اخأ حلفأ نأ كلام قيرط نم يئاسنلاو اًضيأ «نيحيحصلا» يفو

 وبأ ةعاضرلا نم يمع يلع نذأتسا : تلاق يئاسنلاو ملسمل ةياور يفو « ةعاضرلا نم اهمع وهو اهيلع

 وخأ وهو « دعجل ا وبأ هتينك حلفأ هنأ : باوصلاو « سيعقلا وبأ وه امنإ : ماشه لاق . هتددرف دعجلا

 يبأل فرعي الو « مهو كلذ ىوس امو « حيحصلا وه : «مهفملا» يف يبطرقلا لاق . سيعقلا يبأ

 . نييرعشألا يف امهنإ : لاقيو «ثيدحلا اذه يف الإ ركذ حلف هيخأل الو « سيعقلا

 نم يمع ءاج :تلاف - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نعاذكه يذمرتلا ةياور يف عقوو
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 نم هيخأ تخأب لجرلا جوزتي نأ زوجيو « اطايتحا ةمرحلا عضوم يف هيلإ فاضيف اهنم نبللا لوزنل ببس هنألو
 همأ نم تخ هل تناك اذإ بألا نم خألا لثم كلذو ‹ بسنلا نم هيخأ تخأب جوزتي نأ زوجي هنأل ‹ عاضرلا

 اعمتجا نويبص لكو « اهجوزتي نأ هيبأ نم هيخأل زاج

 . امهريغ وأ « ةينك وأ مساب هل فيرعت ريغ نم امهنم عقواذكه «ثيدحلا . . . يلع نذأتسي ةعاضرلا

 ةبسنلاب مرحي ال لحفلا نيل نأ ىأر نمم مهضعب معزف ءاذه حلفأل ةمومعلا توبث ةيفيك يف فلتخا

 امع ناكف « - هنع ىلاعت هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ عم عضر اذه حلفأ نأ حجارلاو .لحفلا ىلإ

 . ةحيحصلا ثيداحألا هدرب أطحخأ اذهلو « ةعاضرلا نم ةشئاعل

 وخأ حلفأو «سيعقلا يبأ ةأرما نم تعضترا - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نأ باوصلاو

 نع «كارع ةياور نم نيحيحصلا يف هب اًح رصم تبث امك « ةعاضرلا نم اًمع راصف « سيعقلا يبأ

 «ثيدحلا سيعقلا يبأ وخأ ٠ حلفأ يلع نذأتسا : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع« ةورع

 . ثيدحلا اذه يف مالكلا انخيش بنطأو

 ينعضري ملو - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع لوقب لدتسي دق هنأ اهنم « دئاوف هيف ركذو

 « يعفاشلا باحصأ نم يسيباركلا لوق وهو «مرحي هنأ عضرأف نبل لجرلل ناك ول هنآ ىلع لجرلا

 نبل لجرلل لزن اذإ هنأ ىلع «يطيوبلا» يف يعفاشلا صن دق نكلو «ةمرح هب قلعتي ال هنأ حيحصلاو

 . اهحاکن هل هرک ةيبص هعضرأف

 (اطايتحا ةمرحلا عضوم يف هيلإ فاضيف « اهنم نبللا لوزنل ببس ) :م جوزلا نأل يأ :ش ( هنألو ) :م

 : ىلاعت هلوق يف امك ركذلا ماقم موقت ةوهشلا نأل ءركذلا لبق رامضإ هنإ : لاقي ال جوزلا ىلإ يأ :ش

 نأك لعجيف « ةمرحلا عضوم عضوملا نأل ؛ سمشلا يأ . (۳۲ ةيآلا : ص)  باجحلاب تراوت ىتح#

 يزارتألا حضوأ :ش (اهجوزتي نأ هيبأ نم هيخأل زاج همأ نم تخأ هل تناك نإ بألا نم خألا لثم كلذو

 ءاًبسن ديز تخأ جوزتي نأ ورمعل زوجيف «ورمع مأ نم ديز عضري نأ لثم اذه : هلوقب فنصملا مالك
 همأ نم تخأ امهدحألو « بأل نيوخألا لثم كلذ «بسنلا يف امك «عاضرلا نم هاخأ ديز ناك نإو

 تخأ اذه ىلعو «بأل خألا قح يف ةيبنجأ هذه نأل « هتخأ جوزتي نأ رخآلا خألل زاج اهمأ ريغ نم

 نم هتخأ وأ « هيخأ تخأ : لوقي نأ ىغبني ناكو ء«بسنلا نم تخألا تحخأو ‹عاضرلا نم تخأللا

 . كلذ روهظل خألا ركذب ىفتكا نكل « بسنلا نم هتخأو « هيخأ تحخآ : لوقيو «عاضرلا

 ركب يبأل نيرمعلا يف امك «بيلغتلا قيرطب ةيبصل او وبصل | امهب دارأ :ش ( نييبص لکو ) :م
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 خأ امهف« ةدحاو امهمأ نأل ‹ لصألا وه اذه « ىرخألاب جوزتي نأ امهدحأل زجب مل دحاو يدث ىلع

 دلو هنأل ء اهدلو دلو الو « اهوخأ هنأل « تعضرأ يتلا دلو نم ًادحأ ةعضرملا جوزتت الو « تخأو

 نبللا طلتخا اذإو . عاضرلا نم هتمع اهنأل ؛ ةعضرملا جوز تخأ عضرملا يبصلا جوزتي الو « اهيخأ
 ًافالخ ميرحشلا هب قلعتي مل ءاملا بلغ نإو ‹ ميرحتلا هب قلعت بلاغلا وه نبللاو ءءاملاب

 -هللا همحر-يعفاشلل

 اعمتجا ) :م لقثألا ىلع فحألاو.«ثنؤملا ىلع ركذملا بلغيف ٠ - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمعو

 تخأو خأ امهنأل :ش (ىرخألاب جوزتي نأ امهدحأل زجي مل ) :م ناک امفيک ةيمدآل :ش (دحاو يدث ىلع

 يرودقلا ظفلو «يرودقلا لئاسم نم ةلأسملا هذه «بسنلا يف امك زوجي الف ‹ ةعاضرلا نم مأو بأل

 عقو» خسنلا ضعب يفو . انمدق امك ةأرملا يدث دارملاو «يدثل ةفص ةدحاو ةروك ىلع دحاو يدث ىلع

 اذكهو « ةدحاو ةأرما ريدقت ىلع ةدحاولا ثينأتبو « ةدحاو ىلإ يدثلا ةفاضإب «« ةدحاو يدث ىلع

 اذك « ةدحاو يدث ىلع «ةياهنلا» يف لاقاذكو «« ةدحاو يدث ىلع» ةخسن يف نأل ؛ يزارتألا هحرش

 هالكأ ماعط ةلزنمب وه ناكف «رخآلا ىلعامهدحأ مرحي مل ةدحاو ةميهب عرض ىلع اعمتجا ول ىتح

 .دحاو ءانإ نم

 ةمرحلا باب يف لصألا وه ةدحاو ةأرما يدث ىلع نييبصلا عامتجا يأ :ش ( لصألا وه اذه ) :م

 تخألاو :ش (تخأو خأ ) :م نايبصلا يأ :ش ( امهف ةدحاو ) :م نييبصلا مأ يأ :ش ( امهمأ نأل ) :م

 . اًعيمج عاضرلاو بسنلا نم خألا ىلع مارح

 نم ):م ةعضرملا ةيبصلا جوزتت ال يأ «داضلا حتفب ةعضرملا :ش ( ادحأ ةعضرملا جوزتت الو ) :م

 «داضلا حتفب ةعضرملا : يكاكلا لاقو «ةيبصلا تعضر يتلا ةأرملا دلو نم يأ :ش ( تعضرأ يتلا دلو

 ةغيصب ةعضرملا : يقانغسلا لاقو . لمأتلاب فرعي حيحص ريغ لعافلا ةغيصبو « تاقثلا نعاذكه

 يفو . خسنلا نم حصألا وه اذه «ةيلوعفملا ىلع ادحأ بصنو « ةيلعافلا ىلع عفرلابو «لوعفملا مسا

 ةيلعافلا يف ىلوألا سكعب « تعضرأ يتلا دلو نم ادحأ ةعضرملا جوزتت الو : ىرخأ ةخسن

 . - ىلاعت هللا همحر - يخيش طخب امهالك نإف « حيحص اًضيأ اذهو « ةيلوعفملاو

 امك :ش ( اهيخأ دلو هنأل ) :م اهتعضرأ يتلا دلو دلو يذلا دحألا نأل يأ :ش ( اهوخأ هنأل ) :م

 نم هتمع اهنأل ‹ ةعضرملا جوز تخأ ) :م داضلا حتفب :ش ( عضرملا يبصلا جوزتي الو ) :م بسنلا يف

 . بسنلا يف زوجي ال امك :ش (عاضرلا

 :م ءاملا ىلع بلاغلا وه نبللا نأ لاحلاو يأ :ش ( بلاغلا وه نيللاو« ءاملاب نبللا طلتخا اذإو ) :م

 :ش (يعفاشلل اًنالخ« ميرحتلا هب قلعتي مل ءاملا بلغ نإو ) :م بلاغلل مكحلا نأل :ش ( ميرحتلا هب قللعت)

 اذكو «دمحأ لاق هبو ءنبللا نم تاعضر سمخ رادقم ناك اذإ يرحتلا هب قتللعتي حصألا ىلع هدنع نإف

 يف اًكلهتسم نبللا نوكي نأ كلام ربتعاو «دماج وأ عئام لكب وأ «ةميهب نيلب وأ « ءاودلاب طلخل ا
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 امك «بلاغلا ةلباقب رهظب ال ىتح «ًامكح دوجوم ريغ بولغملا :لوقن نحنو « ةقيقح هيف دوجوم هنإ: لوقي وه
 « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ابلاغ نبللا ناك نإو ‹ ميرحتلا هب قلعتي مل ماعطلاب طلتخا نإو « نيميلا يف
 خبط ول ىتح رانلا هسمت مل اذإ اميف امهلوق -هنع هللا يضر- لاق . ميرحتلا هب قلعتي ابلاغ نيللا ناك اذإ :الافو

 . ًاعيمج مهلوق يف ميرحتلا هب قلعتي ال اهب

 . هب ميرحتلا قلعت مدعل كلذ عيمج

 بابلا يف ام ةياغ :ش ( ةقيقح هيف دوجوم ) :م نبللا نإ : لوقي يعفاشلا يأ :ش ( هنإ:لوقي وه ) :م

 ةمرحلا بلختف «همدعو توبثلا نيب ةمرحلا ترادف  ءاملا ةبلغب هتعفنم تاوفل ينعي « كلاه نبللا نأ

 (نيميلا يف امك « بلاغلا ةلباقمل رهظي ال ثيح « اًمكح دوجوم ريغ بولغملا :لوقن نحنو )م . اًطايتحا

 هنع بيجي نأ مصخلل نكل . ثنحي ال ءا اًبولغم اًتبل برشف« نيللا برشي ال فلح نب :ش

 ةمرحلاامأ ءاتبل بولغملا ىمسي ال فرعلا يف هنأل «ثنحي الف فرعلا ىلع ةينبم نايألا نإ : لوقيو

 دوجوو « عاضرإلا ةروصب قلعتت ال ةمرحلا نإ :لوقن نأ ىلوألا نكلو ءنبللا دوجو ىلع ةينبمف

 ال بولغملاو « محللا تابنإو« مظعلا زاشنإ رابتعاب قلعتي لب «عامجإلاب ؛ريبكلا» يف امك نيللا
 «مد ةرطق تعقو ول اب اذه لكشي : ليق نإف . هب يذغتلا لصحي ال هنأل « تابنإلاو زاشنإلا لصحي

 . ةقيقح ابلاغ ءاملا ناك نإو «هسجني ثيح « ءام نم بج يف رمخ وأ

 اتضراعتف ءاًمكح ابلاغ نكي مل رشع يف ًرشع نكي مل نأب اعرش اريك ءاملا نكي ملام : انلق

 نكل : يكاكلا لاق . ريرضلا نيدلا ديمح ةمالعلا نع لقن اذك ءاًطايتحا ةساجنلا ةجح انحج رف

 نوكي امغنإ يتاذلا ناحجرلا نأ - ىلاعت هللا همحر - زيزعلا دبع انالوم ةمالعلا يخيش تعمس

 هلوق وهو « انه اه صنلا دجو دقو «صن ةثداحلا يف نكي مل اذإ« يلاحلا ناحجرلا ىلع اًقباس احجار

 .٠ . . نيتلق ءاملا غلب اذإ ١ : مالسلا هيلع هلوقو . ثيدحلا « . . . مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال » : ةي

 هنأل ؛ يتاذلا ناحجرلا ربتعي الف ٠  ثيدحلا « . . . روهط ءاملا» : مالسلا هيلع هلوقو « ثيدحلا

 . صنلا ةلباقم يف داهتجالل رايتخا الو « داهتجالاب تبثي

 (-ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اًبلاغ نبللا ناك نإو « ميرحتلا هب قلعتي مل ماعطلاب طلتخا نإو ) :م

 نم رطاقتي ثيحب اًبلاغ ناك اذإ نيللا نأ : «يواحطلا» حرش يف ركذو « هلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش

 . هيبحاصل اًقالخ « اعاضر نوكي ال - ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبأ دنعف «ماعطلا

 :م -ىلاعت هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق . ميرحتلا هب قلعتي اًبلاغ نبللا ناك اذإ : الاقو ) :م

 :م رانلا نبللا سمت مل اميف يأ :ش (راتلا هسمت مل اذإ اميف ) :م دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( امهلوق)

 ال هنأل :ش (اًعيمج مهلوق يف ميرحتلا هب قلعتي ال ) :م رانلاب نيللا خبط يأ :ش ( اهيف خبط ول ىتح )

 . كانه اهعجارف ةراهطلا باتك يف تمدقت ةثالثلا ثيداحألا ()
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 ماعطلا نأ -هللا همحر- ةفينح هلو . هلاح نع ءيش هريغي مل اذإ ءاملا يف امك ٠ بلاغلل ةربعلا نأ امهل

 وه هدنع ماعطلا نم نبللا رطاقتب ربتعم الو «بولغملاك راصف« دوصقملا قح يف هل عبات نبللاو« لصأ
 ‹ ميرحتلا هب قلعت « بلاغ نيللاو ءاودلاب طاتخا نإو  لصألا وه ذإ ماعطلاب يذغتلا نأل؛ حيحصلا

 لوصولا ىلع هتيوقتل ءاودلا ذإ « هيف ًادوصقم ىقبي نبللا نأل

 تبثي ال اغنإ : ةفينح يبأ لوق ىلع نأ : هداز رهاوخ ركذو « هتفصو همعط نع هريغ نم خبطلاب ريغتي
 الف ادوقعم هقلح ىلإ نيللا لصو اذإ :ليقو « هب تبثي اوشح هاشح اذإ امأ « ةمقل ةمقل لكأ اذإ

 يف ازبخ هل تدرث اذإ : فاصخلل عاضرلا باتك يفو « هيف فالخ الف ديرثلا لوانت اذإو ‹ هيف فالح

 اذهف ‹« دجوي نيللا معط ناك نإ هايإ هتمعطأف اًقيوس هب تّل وأ «نبللا كلذ زبخلا برشي ىتح اهنبل
 وأ ءاًماعط نيللا يف تدرث ولو : «يعفارلا» يفو . امهلوق هنأ «سانجألا» بحاص ركذو < عاضر

 . نيسح يضاقلا نع هجو زبخلاو : نجعلا يفو . ةمرحلا هب قلعت تزبخو اًقيقد هب تنجع

 اذإ امك يأ :ش ( ءاملا يف امك « بلاغلل ةربعلا نأ ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 نع اًتيش نبللا ريغي مل اذإ ينعي :ش ( هلاح نع ءيش هريغي ملاذإ ) :م بلاغلا وهو ءنبللا ءاملاب طلح

 . بلاغلا وه نيللاو « ءاملاب ةأرملا نبل طلح اذإ امك ٠ خبطلاب هلاح

 وهو :ش ( دوصقملا قح يف هل عبات نبللاو « لصأ ماعطلا نأ ) :م ةفينح يبأل يأ :ش ( هلو ) :م

 يأ :ش ( راصف ) :م عئاملا عبتتسي عئاملا ريغو «برشي الو لكؤي اذهلو « ةدعملا ىلإ لوصولاب لكألا
 نوكيو ابولغم نكي ملام امأ ءاًمكح دوجوم ريغ بولغملا نأل ءرظن هيف :ش ( بولغم اك ) :م نبللا

 . ةدئاز فاكلا لعجب عفدنت ةيظفل ةشقانم هذه نأ : باوجلاو .دوجومب سيل هنأ ملسن الف ٠ بولغملاك

 يذغتلا نأل ‹ حيحصلا وه ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ماعطلا نم نبللا رطاقتب ربتعم الو ) :م

 مل اذإ ماعطلاب تبثي ال اغنإ عاضرلا نإ : ليق امع ازارتحا حيحصلاب ديق :ش ( لصألا وه ذإ ماعطلاب

 هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يرحتلا هب تبثي نبللا هنم رطاقت اذإ امأ « ةمقللا لمح دنع نبللا رطاقتي

 توبث مدع حيحصلاو « ةمرحلا تابثإل ةيفاك يبصلا قلح تلخد اذإ نيللا نم ةرطقلا نأل « - ىلاعت

 بابلا يف لصألا نأل «لصألا وه ذإ ماعطلاب يذغتلا نأل : هلوقب فنصملا هللعو «لاح لكب ةمرحلا

 . دوصقملا قح يف هل اعبات نبللا نوكيف « يذغتلا

 :م بلاغخلا وه نبللا نأ لاحلاو يأ :ش ( بلاغ نبللاو ءاودلاب ) :م نبللا يأ :ش ( طلتخا نإو ) :م

 (لوصولا ىلع ) :م نيللا ةيوقتل يأ :ش ( هتيوقتل ءاودلا ذإ « هيف ادوصقم ىقبي نللا نأل ؛ ميرحتلا هب قلعت)

 .هدارفناب لصي ال ام يآ :ش

 لوصو نأل ؛بولغملاو بلاغلا يوتسي نأ بجو لوصولا ىلع هتيوقتل ءاودلا ناك اذإ : تلق نإف

 « هب يذغتلا ىلإ دصقلا ناك اًبلاغ ناك اذإف «دوصقملا ىلإ انه اه رظنلا : تلق . مرحي هنم ةرطق
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 ميرحتلا هب قلعتي مل ةاشلا نبل بلغ نإو « ميرحتلا هب قلعت بلاغلا وهو « ةاشلا نيلب نبللا طلتخا اذإو
 يبأ دنع امهبلغاأب ميرحتلا قلعت نيتأرما نبل طلتخا اذإو « ءاملا يف امك « بلاغلل ًارابتعا

 لاقو . هيلع مكحلا ءانب يف رثكألل ًاعبات لقألا لعجيف ًادحاو ًائيش راص لكلا نأل -هللا همحر-فسوي

 ال ءيشلا نإف ‹ سنجلا بلغي ال سنجل ا نأل « امهب ميرحتلا قلعتي: -هللا امهمحر- رفزو دمحم

 همحر- ةفينح يبأ نعو . دوصقملا داحتال هسنج ريغ يف اًكلهتسم ريصي امنإو هسنج يف ًاكلهتسم ريصي
 ميرحتلا هب قلعت ًايبص تعضرأف نبل ركبلل لزن اذإو ‹ ناميألا يف ةلأسملا لصأو « ناتياور اذه يف -هللا

 صنلا قالطإل

 ريشي « ءاودلا ةيوقتل نيللاو يوادتلا ىلإ دصقلا ىلع اًبولخم ناك نإو لوصولا ىلع هتيوقتل ءاودلاو

 . ادوصقم ىقبي نللا نأل : هلوقو «طلتحخا نود <« طلخ اذإو : هلوقب اذه ىلإ

 ةأرملا نبلو « ةاش نبلب ةأرملا نبل طلتحخا اذإ يأ :ش ( بلاغلا وهو« ةاش نيلب نبللا طلتخا اذإو ) :م

 ربتعي ثيح « ءاملاب طلتخا اذإ امك يأ :ش ( ءألا يف امك« بلاغلا رابتعاب « ميرحتلا هب قلعتي ) :م بلاغ

 . ةبلغلا

 ءادحاو اًئيش راص لكلا نأل ؛ فسوي يبأ دنع امهبلغأب ميرحتلا قلعت نيتأرما نبل طلتخا اذإو ) :م

 . ةفينح يبأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو :ش ( هيلع مكحلا ءانب يف رثكألل اعبات لقألا لعجيف

 ال سنجلا نأل ) :م نيتأرملاب ميرحتلا قلعتي يأ :ش ( امهب ميرحتلا قلعتي : دمحمو رفز لاقو ) :م

 ( دوصقملا داحتال هسنج ريغ ىف اكلهتسم ريصي اغنإو « هسنج يف اكلهتسم ريصي ال ءيشلا نإف « سنحلا بلغي

 هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م جرحتلا هب قلعتيو «ليلقلا يفتني الف ٠ مهدوصقم داحتال يآ :ش

 ةياور يفو . لوق يف يعفاشلا لاق هبو « فسوي وبأ لاق امك . ةياور يف :ش ( ناتياور اذه يف - ىلاعت

 ءهيف طوحأو رهظأ دمحم لوقو : (ةياغلا» يفو . لوق يف يعفاشلاو رفز لوق وهو دمحم لاقامک

 ةمرحلا تبشت بولغملاب ةمرحلا انقلع نإف « امهدحأ بلغو «نيتآرما نبل طلتخا :«يعفارلا» يفو

 . اهنبل بلغ يتلاب تصتخا الإو ءامهنم

 طلخناو ةرقبلا هذه نبل نم برشي ال نأ فلح اذإ اميف يأ :ش ( ناميألا يف ةلاسملا لصأو ) :م

 بلغي ال سنجلا نأل «ثنحي دمحم دنعف « روكذملا فالخلا ىلع وهف « هبرشف ىرخأ ةرقب نبلب اهنبل

 . ثنحیال : امهدنعو ‹ سنجلا ىلع

 : ىلاعت هلوق وهو :ش ( صنلا قالطإل ميرحتلا هب قلعت ايبص تعضرأف نبل ركبلل لزن اذإو ) :م

 اذهو «بيثلاو ركبلا نيب هيف لصف ال قلطم « ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) 4 مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو#

 «ةياور يف دمحأ لاق هبو ‹«رحتلا هب قلعتي ال هنأ هجو يعفاشلا نعو . ةعبرألا ةمئألل هيف فالتخالا

 . يرحتلا هب قلعتي هنأ يعفاشلا صن نكلو ‹«لجرلا نبل هبشأف «رداق هنأل
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 هب قلعت يبصلا هب رجوأف اهتوم دعب ةأرملا نبل بلح اذإو . ةيضعبلا ةهبش هب تبثتف ءوشنلل ببس هنألو
 ىدعت مث« ةأرملا وه امنإ  ةمرحلا توبث يف لصألا :لوقي وه«-هللا همحر- يعفاشلل ًافالخ « ميرحتلا

 نأ انلو . ةرهاصملا ةمرح اهئطو بجوي ال اذهلو « اهل الحم قبت مل توملابو ءاهتطساوب اهريغ ىلإ

 ةمرحلا هذهو ‹ نبللاب مئاق وهو« تابنإلاو زاشنإلا ىنعمل ‹ نبللا يف كلذو « ةيئزجلا ةهبش وه ببسلا
 توىملاب لاز دقو ‹ ثرحلا لحل ًايقالم هنوكل ءطولا يف ةمرحلا امأ . امم يتو ًانفد ةنيملا قح يف رهظت

 «اقرتفاف

 لاق هبو «ةمرحلا هب تبث « ًالفط هب تعضرأف ءطو ريغ نم نبل ركبلل لزن : «ينغملا» يفو

 لوق اذهو :رذنملا نب ركب وبأ لاقو . لبنح نبا نع نيتياورلا حصأو « يعفاشلاو ٠ يروثلاو كلام

 :ش (ةيضعبلا ةهبش هب تبثتف «ءوشنلل ببس ) :م ركبلا نبل نألو يأ :ش (هنألو ) :م . هنع ظفحي نم لك

 . طايتحالل ةمرحلا هب قلعتيو

 وهو «رجولا نم لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( يبصلا هب رجوأف « اهتوم دعب ةأرملا نبل بلح اذإو ) :م
 ‹ يبصلا رجوأو نيلوعفملا دحاو « ةرجو ءاودلا هترجوأ : لاقي « مفلا طسو يف بصي يذلا ءاودلا

 لعفلاب يبصلا عفري نأ زوجيو «يبصلا ةأرملا نبل رجوأ يأ« يبصلا وه رخآلاو «لعافلا ماقم ماق

 . نبللا يبصلا رجوأ يأ « نيللا وهو رخآلا لوعفملا كرت ىلع

 (ةمرحلا توبث يف لصألا : لوقي ) :م يعفاشلا يأ :ش ( وه « يعفاشلل اًقالخ ميرحتلا هب قلعت ) :م

 يآ :ش (اهل الحم قبي مل تىمابوء اهتطساوب اهريغ ىلإ ىدعتي مث ةأرملا وه اغنإ ) :م عاضرلا ةمرح يأ :ش

 :م ةتيملا ءطو يأ :ش ( اهئطو بجوي ال ) :م توم اب لحما مدع لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م ةمرحلل

 «يعفاشلا فالخ ىتأتي ال توملا لبق بلح ول هنأل ؛ اهتوم دعب : هلوقب ديقو :ش ( ةرهاصملا ةمرح)

 .دمحأو كلام لاق انلوقبو ءانبهذمك ميرحتلا هب قلعتي رهظألا ىلع هدنع نإف

 ( كلذو ) :م عاضرلا ببسب :ش ( ةيئزحجلا ةهبش وه ) :م ةمرحلا ببس يأ :ش ( ببسلا نأ انلو ) :م

 زاشنإلا ىنعمل ) :م نبللا عاضر يف لصاح يأ :ش ( نبللا يف ) :م ةيئزجلا ةهبش وهو « ببسلا يأ :ش

 : مصخلا لاق امع باوج :ش ( ةمرحلا هذهو « نبللاب مئاق ) :م روكذملا ىنعملا يأ :ش ( وهو «تابنإلاو
 نم يأ :ش ( اًنفد ةتيملا قح يف رهظت ) :م عاضرلا ببسب ةمرحلا نأ هنايب الحم قبت مل توملاب اهنإ

 تمي : لاقي مي نم ردصم وهو «مميتلا زاوج ثيح نم يأ :ش ( اًمميتو ) :م نفدلا زاوج ثيح

 ةريغصلا تناك :هتروصو « تيملا تمي : اًضيأ لاقيو « هيديو ههجو تحسم اذإ مميتف «ضيرملا

 . اهمميتو اهنفد هل زوجيف «هتأرما مأ ةتيملا نأل « ةتيملل اًمرحم ريصي اهجوزف « جوز تاذ ةعضرملا

 اغنإ ءطولاب ةرهاصملا ةمرح بجوي ال اذهلو : هلوق نع باوج :ش ( ءطولا يف ةمرحلا امأ ) :م

 :ش (لاز دقو) :م ةيئزجلا هب تبثتل :ش (ثرحلا لحمل اًيقالم) :م ءطولا نوكل يآ :ش ( هنوكل ) :م تبثت

 توملا دعب اذه ىلع كلذ ساقي ال ينعي ءطولاو عاضرلا يأ :ش (اقرتفاف توملاب) :م ثرحلا لحم يأ
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 امك ءةمرحلا هب تبثي هنأ -هللا همحر- دمحم نعو . ميرحتلا هب قلعتي مل نبللاب يبصلا نقتحا اذإو

 يف كلذ دجوسيو ء ندبلا حالصإ موصلا يف دسفملا نأ رهاظلا ىلع قرفلا هجوو « موصلا هب دسفي

 نم هلوصو يذغملا نأل « ناقتحالا يف كلذ دجوي الو « رشنلا ىنعم عاضرلا يف مرحملا امأف « ءاودلا

 الف ‹ قيقحتلا ىلع نبلب سيل هنأل « ميرحتلا هب قلعتي ب مل ًايبص عضرأف نيل لجرلل لزن اذإو« ىلعألا

 . ةدالولا هنم روصتي نمت روصتي اإ نبللا نأل اذهو « ومنلاو ءوشنلا هب قلعتي

 اهل لاقي مدأ نم ةطيرخ يف لعجي ءاود وهو « ةنقحلا نم :ش ( نيللاب يبصلا نقتحا اذإو ) :م

 ريغ مضلاب نقتحا : «برغملا» يفو «سانلا نيب ةفورعم يهو « هلفسأ نم ضيرملا ىطعيو « ةنقحللا

 ناقتحالاب قلعتي مل يأ :ش ( ميرحتلا هب قلعتي مل ) :م ةنقحلاب جلوع وأ نقح : باوصلا اإو «زئاج
 ركذ دقو ء«ريغصلا عماجلا» يف فالخلا ركذي ملاذهلو ءانباحصأ نع ةياورلا رهاظ وه اذه « ميرحتلا

 «نذألاو ءليلحإلا يف راطقإلاب يرحتلا قلعتي ال اذكو « فالخلا كحي ملو « ةلأسملا يخركلا

 . دمحأو« كلامو ءديدحلا يف يعفاشلا لاق هبو « ةفئاجلاو

 وهو « ميدقلا يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( موصلا هب دسفي امك ءةمرحلا هب تبثي هنأ دمحم نعو ) :م

 ةفئاجلا يفو «نذألا يفو ‹ ليلحإلا يف راطقإلا يف ميدقلا هلوق يف يعفاشلا لاق اذكو « ينزملا رايتحا

 هيلع لدي يذلا ناقتحالا ىلإ عجري نيعضوملا يف هب يفو « هنأ يف ريمضلاو .فوجلا ىلإ لصو اذإ

 . نقتحا : هلوق

 موصلا يف دسفملا نأ ) :م انباححصأ نع ةياورلا رهاظ ىلع يأ :ش ( رهاظلا ىلع قرفلا هجوو ) :م

 ةددشملا مارلا رسكب :ش (مرحملا امأو ءءاودلا يف ) :م ندبلا حالصإ يأ :ش ( كلذ دجويو ءندبلا حالصإ

 نيغلا حتفو ميلا مضب :ش ( يذغملا نأل ؛ ناقتحالا يف كلذ دجوي الو ءرشنلا ىنعم عاضرلا يف) :م

 ينعي « ندبلا ىلعأ نم يأ :سش ( ىلعألا نم هلوصو ) :م ءاذغلا نم لعاف مسا ةددشملا لاذلاو ةمجعلا

 ىنعم لصحي الف ءاياعلا ىلإ ال «ىلفسلا ءاضعألا ىلإ نيللا لصي ةنقحلابو « ايلعلا ءاضعألا ىلإ
 «فوجلا ىلإ ندلا حالصإ هيف ام لوصو هيف دسفملا نإف « موصلا فالخبب مبرحتلا تبثي الف « ءاذغلا

 . موصلا دسفيف « ةنقحلا يف ىنعملا اذه لصح دقو

 هيف ةعبرألا ةمئألل فالخ الو :ش ( ميرحتلا هب قتلعتي مل اًيبص هب عضرأف « نبل لجرلل لزن اذإو ) :م
 :ش (هنأل ) :م ةرم هانركذ دقو « ميرحتلا هب تبثي هنأ : يعفاشلا باحصأ نم يسيباركلا نعو .

 امك راصف « قيقحتلا ىلع مدب سيل كمسلا مدك :ش ( قيقحتلا ىلع نيلب سيل ) :م لجرلا نبل نأل يأ

 :م لجرلا نيلك ىثنخلا نبلو :ينغملا» يفو . ءيش هب قلعتي الف« رفصأ ءام ركبلا يدث نم لزن ول

 نأل ) :م قيقحتلا ىلع يأ «نبلب سيل هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو « ومنلاو ءوشنلا هب قلعتي الف)

 . ميرحتلا هب قلعتي الف ء ةدالولا هنم روصتي ال لج رلاف :ش ( ةدالولا هنم روصتي نمم روصتي اغنإ نبللا
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 ةمرحلاو « مئاهبلاو يمدآلا نيب ةيئزج ال هنأل ؛ ميرحتلا هب قتلعتي مل ةاش نبل نم نايبص برش اذإو

 هنأل ؛ جوزلا ىلع اتمرح ةريغصلا ةريبكلا تعضرأف «ةريبكو ةريغص لجرلا جوزت اذإو . اهرابتعاب

 ةريبكلاب لخدي مل اذإ مث ءابسن امهنيب عمحلاك « مارح كلذو ءاعاضر تنبلاو مألا نيب ًاعماج ريصي
 تمعقو ةقرفلا نأل ‹ رهملا فصن ةريغصللو « اهب لوخدلا لبق اهلبق نم تءاج ةقرفلا نأل ء اهل رهم الف

 اهنم ًالعف ناک نِإو ‹ عاضترالاو اهتهج نم ال

 ةمرحلاو ‹ مئاهبلاو يمدآلا نيب ةيئزج ال هنأل ؛ ميرحتلا هب قلعتي مل ةاش نبل نم نايبص برش اذإو ) :م

 . ةيئزجلا رابتعاب يأ :ش ( اهرابتعاب

 حسفيف :ش (جوزلا ىلع انمرح ةريغصلا ةريبكلا تعضرأف « ةريبكو « ةريغص لجرلا جوزت اذإو ) :م

 « اهحاكن لطب ةريبكلاب لخدي مل اذإ هنأ كلام نع يكحو «دمحأو يعفاشلا لاق هبو « حاكنلا

 يعازوألا نعو « عمجلا قبي مل اهحاكن نالطببو « اهنم تءاج ةقرفلا نأل ؛ ةريغصلا حاكن تبثيو

 تنبلاو مألا نيب اًعماج ريصي هنأل) :م ةريغصلا حاكن لطبيو « اهحاكن تبثي ةريبكلاب لخدي مل اذإ هنأ

 نأ زاجو ءال وأ داسفلا تدصق ءاوس «ةريبكلل يأ :ش ( اهل رهم الف ةريبكلاب لخدي مل اذإ مث ) :م

 :م هتارما ما اهنأل ؛ةريبكلا جوزتي الو ءاهماب لخدي ملو ةبيبر اهنأل ؛ ىرخأ ةرم ةريغصلا جوزتي

 . (اهتهج نم ال تعقو ةقرفلا نأل ؛رهملا فصن ةريغصللو ءاهب لوخدلا لبق اهلبق نم تءاج ةقرفلا نأل)

 نم ءيشب اهل يضقي الو «تناب برحملا رادب اقحلو اهوبأ دترا ةريغصلا ةلأسمب لكشي : ليق نإف

 . اهنم لعفلادجوي ملو <« رهملا

 اهل ةحابإلا روظحب ةدرلاو «تدترا اهنأك مكحلا يف تراص امهل اًعبت اهدادتراب انمكح امل : انلق

 طقسي الف « هل رصاح ال عاضترالا امأ ‹رهملا فصن لحي الف ‹رظنلا ةقحتسم ىقبت الف «لاحم

 .رهملا

 الو «رهملاب جوزلا ىلع ىضقي هنإف «لوخدلا لبق لجر ةأرما لجرلا لتقب لكشي : ليق نإف

 فعاضتي الف «لتقلاب بجاولا وه اميف بيصن جوزللو « ةيد وأ صاصق لتقلاب بجو : انلق

 اذك « رهملا فصن فلتأ نم نمضيف «ءيش يف هل بيصن ال هيف نحن اميف حوزلا امأ . نيمضتلاب هقح

 . (ةيريهظلا دئاوملا» ىف

 فاضت الف ‹ اهلعف يهو « عاضترالا ةقرفلل ةلعلا : لاقي امع باوج :ش ( عاصضترالاو ) :م

 نم يأ :ش ( اهنم ًالعف ناك نإو ) :م ةريغصلا عاضترا يأ عاضترالاو : هلوقب باجأو . اهيلإ ةقرفلا
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 تناك نإ ةريبكلا ىلع جوزلا هب عجريو اهثروم تلتق اذإ امك « اهقح طاقسا يف ربتعم ريغ اهلعف نكل

 نعو « هتأرما ةريغصلا نأب تملع نإو« اهيلع ءيش الف دمعت مل نإو « داسفلا هب تدمصعت
 ىلع ناك ام تدكأ نإو اهنأل ؛ ةياورلا رهاظ حيحصلاو « نيهجولا يف عجري هنأ -هللا همحر-دمحم

 هيف ةببسم اهنكل فالتإلا ىرجم يرجي كلذو « رهملا فصن وهو طوقسلا فرش

 مرحت مل :ش ( اهثروم تلق اذإ امك اهقح طاقسإ يف ) :م ًاعرش :ش ( ربتعم ريغ اهلعف نكل ) :م ةريغصلا
 هب تدمعت تناك نإ ةريبكلا ىلع جوزلا ) :م رهملا فصنب يأ :ش ( هب عجريو ) :م فالح الب ثاريملا نم

 . اعوج اهنع كالهلا عفد تدصق نأب :ش ( دمعتت مل نإو « داسفلا

 : «طوسبملا» يفو . اهجوز ةأرما يأ :ش ( هتأرما ةريغصلا نآأب تملع نإو « اهيلع ءيش الف ) :م

 كلذ ملعت مل ولف «عرشلا يف جوزلا ىلع اهمرحي عاضرلا نأب ملعلا عم هدصق نأب داسفلا دمعت ربتعي

 ىلع تفاخ نب ريخلا تدارأ وأ «حاكنلا دسفي عاضرلا نأب ملعت مل وأ« حاكنلا ملعت مل وأ ‹تأطخأ

 ءداسفلا دمعت اهنم رهظي مل نإ« اهلوق هيف لوقلاو « اهيلع هب عجري ال عوجلا نم كالهلا عيضرلا

 . نيميلاب اهلوق لبقيف ءاهريغ هيلع فقي ال « اهنطاب يف ءيش هنألو

 ةدحاو لك تعضرأف «ناتأرما رخآ لجرلو «لجر تحت نيتريغصب اذه لكشي : ليق نإف

 . داسفلا تدمعت نإو اًتيش امرغي ملو« جوزلا ىلع اتناب ىتح « نتيريغصلا امهنم

 ريغ كانه نيتريبكلا نم ةدحاو لك لعف امأو « داسفإإلاب لقتسم هيف نحن اميف ةريبكلا لعف : انلق

 نيتخألا نيب عمجملا رابتعاب داسفلا نأل « ةدحاو لك ىلإ ةقرفلا فاضت الف ءداسفإلاب لقتسم

 مألا نيب عمجملا رابتعاب انهو ءاهيدعت ربتعي الف ءنيتأرملا ىلإ ودعت الف ٠ امهب ةمئاق ةيبنجألاو

 . ةبطاخم اهنأل اهيدعت ربتعي «ةعضرملاب ةمئاق ةيمألاو .تنبلاو

 «داسفلا تدمعت اذإ اميف يأ :ش ( نيهجولا يف عجري ) :م جوزلا نأ يآ :ش ( هنأ دمحم نعو ) :م

 :م ةريبكلا يأ :ش (اهنألء ةياورلا رهاظ حيحصلاو ) :م دمحأو «يعفاشلاو «رفز لاق هبو «دمعتت مل وأ

 جوزلا نبا ليبقتك :ش ( رهملا فصن وهو طوقسلا فرش ىلع ناك ام ) :م ةريبكلا يأ :ش ( تدكأ نإو)

 ىرجم يرجي ) :م طوقسلا فرش ىلع ناك ام ديكأت يأ :ش ( كلذو ) :م ىهتشت ادح تغلب اذإ

 فالتإللا يف يأ :ش (هيف ةببسم ) :م ةريبكلا نكل يأ :ش ( اهنكل ) :م نامضلا باجيإ يف :ش (فالتإلا

 . ةرشابم ريغ

 نإ مسا نيب كاردتسالا ةملكب لوقي نأ ىلإ «ةيادهلا »بحاص جاتحي ناك ام : يزارتألا لاق -

 يف نإ ربخ عقي ةببسم : هلوق نأل اذهو «قلطنم هنكل اديز نإ : لاقي نأ حصي ال هنأل « اهربخو

 ةريبكلا نوكل اًتايب عقو اذه عاضرإلا نأل امإ « طوقسلا فرش ىلع ناك ام تدكأ نإو « اهنأل : هلوق

 . نيينعملا دحأل ةببسم تناك امل ةريبكلا نأ ينعي « ةلع ال « ببس ةبحاص يأ « ةببسم
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 سيل حاكنلا داسف نأل وأ « لاحلا قافتاب كلذ تبث امنإو «اعضو حاكنلا داسفإب سيل عاضرإلا نأل امإ

 نكل « فرع ام ىلع ةعتملا قيرطب بجي رهملا فصن نآل « هطوقسل ببس وه لب « رهملا مازلإل ببسب
 اذإ ةيدعتم نوكت امنإ مث « رئبلا رفحك يدعتلا هيف طرتشي ةببسم تناك اذإو « حاكنلا لاطبإ هطرش نم

 اهنكلو ‹ حاكنلاب تملع وأ ‹ حاكنلاب ملعت مل اذإ امأ « داسفلا عاضرإلاب تدصقو« حاكنلاب تملع

 ولو ‹ كلذب ةرومأم اهنأل؛ ةيدعتم نوكت ال داسفإلا نود ةريغصلا نع كالهلاو عوجلا عفد تدصق

 داسفلا دصق عفد لهجا رابتعا انه اه اذهو ءًاضيأ ةيدعتم نوكت ال داسفلاب ملعت ملو «حاکنلاب تملع

 . مكحلا عفدل ال

 تبشي اغنإو ) :م ريخصلا ةيبرتل هعضو نأل :ش ( اًعضو حاكنلل داسفإب سيل عاضرإلا نأل امإ ) :م

 ةريغصلاو ةريبكلا عقت نأب :ش ( لاحلا قافتاب ) :م عاضرإلاب حاكنلا داسف تبثي انإ يأ :ش ( كلذ

 ىلع فطع :ش ( حاكنلا داسفإ نأل وأ : هلوقو ) :م . كلذ يف ادصق ال« دحاو لجر كلم يف اًقافتا

 ببب سيل ) :م ةيليصفتلا ام ال « يناثلا مسقلا وهو « حاكنلا داسفإب سيل عاضرإلا نأل امإ : هلوق

 الو« نيع كلمب سيل هنأل ؛ هسفن يف موقتم ريغ هنكل «فالتإلاب نومضم ريغ هنأل :ش ( رهملا مازلإل

 يأ :ش ( هطوقسل ببس وه لب ) :م هتراجإو هتبهو هعيب ىلع ردقي ال اذهلو « قيقحتلا ىلع ةعفنم
 حاكنلا داسف نإ تلق فيك : لاقي نأب «ردقم لاؤس باوج :ش (رهملا فصن نأل ) :م رهملا طوقسل

 رهملا فصن نأل : هلوقب باجأف ؟ ةريغصلا رهم فصن جوزلا ىلع بجيو «رهملا مازلإل ببسب سيل

 : ىلاعت هلوقل ءءادتبا رهملاب بجت ةعتملا نأ رهملا باب يف :ش (فرع ام ىلع ةعتملا قيرطب بجي ) :م .

 :م ةعتملا بوجو طرش نم يأ :ش (هطرش نم نكل ) :م الاس اهيلإ داع هيلع دوقعملا نأل # نهوعتمو#

 . طرشب ال ةحابم تناكف :ش ( حاكنلا لاطبإ)

 يف اهرفح هل هنإف :ش ( رئبلا رفحك يدعتلا هيف طرتشي ةببسم ) :م ةريبكلا يأ :ش ( تناك اذإو ) :م

 اغإ مث ) :م اهيف عقو ام نمضي هريغ كلم يف وأ« قيرطلا يف اهرفح ولو . اهيف عقو ام نمضي ال هكلم
 ‹ حاكنلاب تملع وأ« حاكنلاب ملعت مل اذإ امأ ءداسفإلا عاضرإلاب تدصقو« حاكنلاب تملع اذإ ةيدعتم نوکت

 هنأل :ش ( كلذب ةرومأم اهنأل « ةيدعتم نكت مل داسفإلا نود ةريغصلا نع كالهلاو عوحلا عفد تدصق اهنكل

 . كالهلا عفدل عاضرإلاب ةروجأم نوکتو « اهیلع ًاضرف ذئنیح نوکی

 :م هانركذ امك اهلوق لوقلاو :ش ( اًضيأ ةيدعتم نوكت ال ءداسفلاب ملعت ملو حاكنلاب تملع ولو ) :م

 اذه :ش (لهجلا رابتعا انه اه ) :م عاضرإلاب هداسفبو « حاكنلاب اهملع نأب لوقلا يأ :ش ( اذهو)

 ء ارذع عاضرإلاب حاكنلا داسفب ةريبكلا لهج نوكي فيك : لاقي نأب « ردقم لاؤس نع باوج
 . ؟مالسإلا راد يف رذعب سيل لهجلاو

 ال ) :م ايدعت لعفلا هب ريصي يذلا :ش ( داسفلا دصق عفدل ) :م لهجلا رابتعااذهو : هلوقب باجأف

 دمتعي نامضلا بوجو وهو« يعرشلا مكحلا نأ هريدقت « نامضلا بوجو وهو :ش (مكحلا عفدل
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 - كلام لاقو . نيتأرماو لجر وأ« نيلجر ةداهشب تبثي اغنإو ‹ تادرفنم ءاسنلا ةداهش عاضرلا يف لبقت الو

 «عرشلا قوقح نم قح ةمرحلا نأل ؛ ةلادعلاب ةفوصوم تناك اذإ ةدحاو ةآرما ةداهشب تبثي :-هللا همحر

 . ىسوحملا ةحيبذ هنأ دحاو هربخأف ًامحل ىرتشا نمك« دحاولا ربخب تبثيف

 . مكحلا عفدل ال « داسفلا دصق عفدل لهجلا رابتعا ناكف «داسفلا ىفتنا داسفلاب ملعلا ىفتنا اذإو

 . مكحلا عفدل لهجا رابتعا ناكف « مكحلا عفد مزلتسي داسفلا دصق : تلق نإف

 . هب ربتعی الف « اًتمض اًنامض نوکی نأ مزل : تلق

 لبقت : يعفاشلا لاقو . نهدحو ينعي :ش ( تادرفنملا ءاسنلا ةداهش عاضرلا يف لبقت الو ) :م

 نم عبرأ ةداهشب تبثي : يعفاشلا لاقو : «ةياخلا» يفو « ءاطع لوق وهو « نهنم عبرأ ةداهش
 اذإ اذكو « انه اه تركذ الو ةرجأ « بلطت مل نإ ةعضرم ةداهشب لبقتو « نيتآرماو لجر وأ ءءاسنلا
 ةداهشب عاضرلا تبثي : «يعفارلا» يفو ء«جاهنملا» يف يوونلا هركذ ‹ حصألا يف هتعضرأ تلاق

 دمحأ لبقو « ةوسن عبرأ نود اب تبثيالو « ةوسن عبرأ ةداهشب اذكو < نيتأرماو لجر وأ «نيلجر
 . ةعضرملا ةداهش

 يرهزلاو سواط لوق وهو «دمحأ دنع عاضرلا يف ةلوبقم ةدحاولا ةداهش : «ينغملا» يفو

 ةدحاو ةأرما ةداهش هنعو « نيتأرما ةداهش هنعو ءزيزعلا دبع نب ديعسو بئذ يبأ نباو يعازوألاو

 «صربلاب اهايدث ضيبت ىتح لوح اهيلع لحي مل ةبذاك تناك نإو «قرافتو اهتداهش عم فلحتستو

 عنيو ‹ نيدهاش لوقب تبثت : كلام لاقو . ةدحاو ةأرما ةداهش قرفي : يعفاشلا لاق يربولا يفو

 . احكانت اتناك ول امهنیب قرفیو «ءادتبا حاکنلا نم

 نب رمع بهذم وهو :ش ( نيتأرماو لجر وأ« نيلجر ةداهشب ) :م عاضرلا يأ :ش ( تبثي امنإو ) :م
 نباو يلعو ء«رمع لوق وه : «طيحملا» يفو ««ينغملا» يف هركذ « - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخل ا

 . - مهنع ىلاعت هللا يضر - سابع

 قوقح نم قح ةمرحلا نأل « ةلادعلاب ةفوصوم تناك اذإ ةدحاو ةأرما ةداهشب تبثي : كلام لاقو ) :م

 ملسملل يغبني هنإف :ش ( يسوجلا ةحيبذ هنأ دحاو هربخأف اًمحل ىرتشا نمك «دحاولا ربخب تبثيف « عرشلا

 عم ةمرحلا تنيعتف « كلملا نالطبو «نيعلا ةمرحب هربخأ ربخملا نأل « هريغ معطي الو «هنم لكأي ال نأ

 ىلع نمثلا سبحي نأ الو « هعئاب ىلع درلا هنكيي ال كلملا ءاقب عم ةمرحلا تبشت امل مث « كلملا ءاقب

 . هعئاب

 بهذمو «دمحأ بهذم وهاغإو «كلام بهذمب سيل كلام بهذم هنأ هركذ يذلا اذه : تلق

 . نآلا هانركذ ام كلام
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 ةداهشب الإ تبثي ال كلملا لاطباو «حاكنلا باب يف كلملا لاوز نع لصفلا لبقت ال ةمرحلا توبث نأ الو

 ًارمأ ربتعاف « كلملا لاوز نع كفني لوانتلا ةصرح نأل ؛ محللا فالخب « نيتأرماو لجر وأ« نيلجر

 . ملعأ هللا ًاينيد

 :م لصفلا لبقت ال اهنإف ؛ ةدبؤملا ةمرحلا نأش اذكه :ش ( لصفلا لبقت.ال ةمرحلا توبث نأ انلو ) :م

 نأل ‹ ةلاحم ال حاكنلا كلم لوزي عاضرلا ةمرح تبث اذإ ينعي :ش ( حاكنلا باب يف كلملا لاوز نع)

 :م حاكنلا كلم لاطبإ عاضرلا ةمرح تابثإ نم مزليف ‹ ناعمتجي ال حاكنلا كلم عم حاكنلا ةمرح

 نع كفنت لوانتلا ةمرح نإفء؛ محللا فالخب « نيتأرماو لجر وأ« نيلجر ةداهشب الإ تبني ال كلملا لاطبإو)

 أرمأ ) :م كلذ :ش ( ربتعاف ) :م رمخلا يف امك « ناعمتجي نيميلا كلم عم ةمرحلا نأل :ش (كلملا لاوز

 . دحاولا ربخ هيف لبقيف :ش ( ايد

 ي دام ها
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 قالطلا باتک

 (قالطلا باتك) :م

 قيلطتلا ىنعمب ردصم قالطلا: « برغملا» يفو « قالطلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ:ش

 . مضلاو حتفلاب هتجوز تقلط ردصم وهو « ميلكتلا ىنعمب مالكلاو  ميلستلا ىنعمب مالسلاك

 نم ‹ ةدالولا عجو قلطلاو « ةقلاط ءاجو « قلاط ةأرماو « مضلاب لاقيال : شفحخألا لاقو

 قيلطلاو ‹ ةقيلطو ناسللا قلط ؛ عجولاو قلطلا اهذحخأ اذإ « ةقولطم يهف ءاطلا مضب تقلط

 ريثك يأ ‹ ةقلطو قالط لجرو . ًافالط يه تقلطو ًاقيلطت هتأرما قلطو « قلطأ اذإ ريسألا

 .ءاسنلل قالطلا

 . هلحم يف هلهأ نم حاكنلا ديق عفر ًاعرشو « ديقلا عفر :ةغل قالطلاو

 ةجاحلا هببسو ‹ ةصوصخم ظافلأب حاكنللديقلا عفري يعرش مكح نع ةرابع : قالطلا ليقو

 اهب لصحي يتلا ةدعلا يف وأ حاكنلا يف ةأرملاو « ًاغلاب القاع قلطملا نوك هطرشو . هيلإ ةجوحللا

 . باتكلا يف ركذ ام هماسقأو ‹ لحملا نع كلملا لاوز همكحو « قالطلل الحم

 ال لوقي نم مهنمو ‹ ءاملعلا ةماع دنع لصألا يف اضغبتم ناك نإو حابم قالطلا عاقيإو

 « قالطم قاوذ لك هللا نعل» : ةي هلوقل « ةبيبرلا وأ نسلا ربك امإ كلذو « ةرورضلل هعاقيإ حابي

 . '«نيعمجأ سانلاو ةكئالما ةنعل اهيلعف زوشن ريغ نم اهجوز نم تعلتخا ةأرما امأ» : ل لاقو

 . نسح ثيدح :لاقو « هةنحلا ةحئار اهيلع مارحف سأب

 هيلع فقأ مل (۱)

 نع ءامسأ يبأ نع ةبالق يبأ قيرط نم (۲۷۷ )٥/ دمحأو 1٦۲( /۱) ةجام نباو ٤۹۳( /۳) يذمرتلا هاور (۲)

 مهبملا اذهو « هثدح نمع ةبالق يبأ نع لاق لب ءامسأ اأ هتياور يف يذمرتلا ركذي ملو . اًعوفرم . . . نابوث

 . ةجام نباو دمحأ ةياور يف حضأو

 هاورو « نابوث نع ءامسأ يبأ نع ةبالق يبأ نع بويأ نع ثيدحلا اذه ىوريو « نسح ثيدحاذه : ىسيع وبأ لاق

 . هعفري ملو دانسإلا اذهب بويأ نع مهضعب
 . هللا ءاش نإ حيحص دانسإ اذهف - تابثأ تاقث مهو ديز نب دامحو يفقثلا باهولا دبع لاثمأ هعفر : تلق

 اًعوفرم . .نابوث نع سيردإ يبأ نع ةعرز يبأ نع باطخلا يبأ نع ثيل قيرط نم ٤۹۲( /۳) يذمرتلا هاور (۳)

 هخيشو فيعض وهو ثيل هتلعو تلق يوقلاب هدانسإ سيلو هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 لوهجم وهو باطخل ا وبأ
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 . ' «تاقفانلا نه تاعلتخملا » : لاق ةي ىبنلا نع نابوث نع ًاضيأ ىورو

 ‹ هعفر قالطلاو « يعرش ديق حاكنلا نأل ةرهاظ قالطلا باتكو حاكنلا باتك نيب ةبسانملا

 خيرات» يف بيطخلا هجرخأ )۱٤١( مقر (۱۷۹ص)4 ةفيعضلا »يف ينابلألا ةمالعلا لاق : عوضوم )١(

 يبأ نب يلع نع ةربس نب لازنلا نع كاحضلا نع ربيوج نع عيمج نب ورمع ةمجرت يف ( ۱۹١ /۲)دادغب

 . ءيش هل مدقتو ادج فيعض ربیوجو « ثيداحأ هل مدقت دقو باذک وه عيمج نب ورمعو اعوفرم بلاط
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 ةنسلا قالط باب
 هتأرما لجرلا قلطي نأ نسحألاف «يعدبو « نسحأو « نسح : هجو ةثالث ىلع قالطلا : لاق

 هللا يضر - ةباحصلا نأل اهتدع يضقنت ىتح اهك رتيو «هيف اهعماجي مل رهط يف ةدحاو ةقيلطت
 لضفأ اذه نأو « ةدعلا يضقنت ىتح ةدحاو ىلع قالطلا يف اوديزي ال نأ نوبحتسي اوناك - مهنع

 ةأرملاب اررض لقأو ءةمادنلا نم دعبأ هنألو ةدحاو رهط لك دنع اًئالث لجرلا قلطي نأ نم مهدنع

 . ةهاركلا يف دحأل فالخ الو

 « ىعدبو ىنس : ناعون قالطلا «طوسبملا» يفو « ةنسلا قالط نايب يف باب اذه يأ :ش

 دوعي يعدب :ناعون يعدبلاو . تقولا ثيح نم ينسو ءددعلا ثيح نم ينس : ناعون ينسلاو

 « نسحأو نسح : ناعون ددعلا ثيح نم ينسلاو « تقولا ىلإ دوعي ىنعمب يعدبو « ددعلا ىلإ

 . هيلع فقت ام ىلع ًاقرفم هلك ركذ فنصللا امأ

 هتأرما لجرلا قلطي نأ نسحألاف « يعدبو نسحأو نسح : هجوأ ةئالث ىلع قالطلا : لاق) :م

 ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا نأل « اهتدع يضفنت ىتح اهكرتيو « هيف اهعماجي مل رهط يف ةدحاو ةقيلطت

 يبأ نبا اذه جرخأ :ش ( ةدعلا يضقنت ىتح ةدحاو ىلع قالطلا يف اوديزي ال نأ نوبحتسي اوناك - مهنع

 نوبحتسي اوناك : لاق « يعخنلا ميهاربإ نع ةريخم نع نايفس نع عيكو انثدح : «هفنصم» يف ةبيش

 . ضيح ثالث ضيحت ىتح اهک رتی مث ۃدحاو اھقلطي نأ

 دنع يأ :ش ( مهدنع لضفأ) :م ةدحاو ةقيلطت ىلع راصتقالا يأ :ش ( اذه نأو) :م

 ةقلط يأ :ش ( ةدحاو رهط لك دنع ًاثالث لجرلا قلطي نأ نم ) :م - مهنع ىلاعت هللا يضر-ةباحصلا

 ةنكمم هسفنل ىقبأ ثيح :ش (ةمادنلا نم دعبأ) :م ةدحاولا عاقيإ نألو يأ :ش (هنألو ) :م ةدحاو

 كرادتلا ةنكم ءاقبإو رخآ جوزت ريغ نم حاكنلا ديدجتب اهدعبو « ةدعلا يف اهعجاري نأب «كرادتلا

 . (1َةيالا : قالطلا) ًارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل# : ىلاعت هللا ىلإ بودنم

 يف ةمعن ةيلحملا عاستا نأل « هيلإ اًرظن اهتيلحم لطبت مل ثيح :ش ( ةأرملاب ًاررض لقأو) :م

 . شاحیالاررض لماکتي الف «نهقح

 دحأ لقي مل ينعي « ةهاركلا مدع يف فالخ ال يأ :ش ( ةهاركلا يف دحأل فالخ الو) :م

 . نسح اذه نوكيف فالخ هيف نإف « نسحلا فالخب «دحاولا عاقيإ ةهاركب

 ىلع ىفخي الام ىلع هفالخ يضتقي هرهاظو «ظفللا اذه مهلك حارشلا رسف اذكه : تلق

 . لمأتملا
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 همحر - كلام لاقو . راهطأ ةثالث يف اًنالث اهب لوخدملا قلطي نأ وهو « ةنسلا قالط وه نسحلاو

 «صالخلا ةجاحل ةحابإلاو رظحلا وه قالطلا يف لصألا نأل ءةدحاو الإ حابي الو ةعدب هنإ : - هللا

 نإ - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح يف - مالسلا هيلع - هلوق انلو . ةدحاولاب تعفدنا دقو

 ءةقيلطت ءرق لكل اهقلطتف الابقتسا رهطلا لبقتست نأ ةنسلا نم

 (ةعدب هنإ :كلام لاقو. راهطأ ةئالث يف ًاثالث اهب لوخدملا قلطي نأ وهو ةنسلا قالط وه نسحلاو) :م

 نم مسا ةعدبلا :«برغملا» يفو . ةعدب اهب لوخدملا يفراهطأةثالث ىلع قرغملا قالطلا ن يأ :ش

 . هنم ناصقنو نيدلا يف ةدايز وه ام ىلع بلغ مث « هثدحأو هأدتبا اذإ رمألا عادتبا

 يأ :ش ( ةدحاو الإ حابيالو) :م ايب هللا لوسر دهع نم نكي مل رمأ ثادحإ : ةعدبلا ليقو

 هاور «اوقطت الو اوجوزت» : يک هلوقل “ عنملا يآ :ش (رظحلا وه قالطلا يف لصألا نأل) :م ةدحاو ةقلط

 .دواد وبأ

 :ش (تعفدنا دقو صالخلا) :م ىلإ سانلا :ش (ةجاحل) :مقالطلا ةحابإ يأ :ش (ةحابإلاو) :م

 .اهريغ حابيالف ةدحاولا ةقلطلاب نأ :ش ( ةدحاولاب) :م ةجاحلا يأ

 ىلاعت هللا يضر-رمع نبا ثيدح يفو) :م ةي يبنلا لوق يأ :ش ( -مالسلا هيلع - هلوق انلو) :م

 هاور ثيدحلا اذه :ش ( ةقيلطت ءرق لكل اهقلطتف الابقتسا رهطلا لبقتست نأ ةنسلا نم نإ» -امهنع

 يناسارخلا ءاطع نع قيرز نب بيعش انثدح «روصنم نب ىلعي ثيدح نم هننس يف ينطقرادلا

 نأ دارأ مث « ضئاح يهو ةقيلطت هتآرما قلط هنأ رمع نب هللا دبع انثدح : لاق نسحلا نع مهثدح

 ‹ هللا كرمأ اذكه ام رمع نبا اي: لاقف ةا هللا لوسر كلذ غلبف نيءرقلا دنع نيترخأ نيتقلط اهعبتي

 ترهط اذإ ١ :لاقف « اهتعجارف ىنرمأف «ءءرق لكل قلطتو رهطلا لبقتست نأ ةنسلاو ‹ ةنسلا« تأطخأ دق

 :لاقف اهعجارأ نأ يل لحي ناكأ  اّنالث اهتقلط ول تيرآ هللا لوسراي :تلقف « كسمأ وأ كلذ دنع قلطف

 . )۲ ةيصعم تناکو كنم نيبت تناك .ال»

 ثيدحلا اذه يف ىتأ هنإ : لاقو يناسارخلا ءاطعب هلعأو «هماكحأ» يف قحلا دبع هركذو

 يف يناربطلا هاورو . هب درفتام لبقي ال ثيدحلا يف فيعض وهواهيلع عباتي مل تادايزب

 ناک هنأ ريغ اح اص ناک : نابح نبا لاق « يناسارخلا ءاطع : «حيقنتلا بحاص» لاقو . (همجعم)

 نع هدانسإب يئاسنلا هاور ام اذه نم نسحأو جاجتحالا لطبف « مهولا ريثك « ظفحلا يس

 انث روصنم نب ىلعم ثيدح نم «ننسلا» يف ينطقرادلا هاور : ٤١١( /۳ ) ؛ةيارلا بصن» يف يحليزلا لاق (1)

 قحلا دبع هركذو .: لاق مث اعوفرم رمع نب هللا دبع انث نسحلا نع مهثدح يناسارخلا ءاطع ن قيزر نب بيعش

 يقهيبلا هلعي ملو : لاق بذكلاب دمحأ هامر : لاقو روصنم نب ىلعمب هلعأو ينطقرادلا ةهج نم «هماكحأ» يف

 يف فيعض وهو اهيلع عباتي مل تادايزب ثيدحلا اذه يف ىتأ هنإ : لاقو يناسارخلا ءاطعب الإ ؛ةفرعملا» يف

 )۴۳١/۲(. دئاوزلا عمجم» عجار هب درفت ام لبقی ال ۰ ثيدحلإ
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 وهو «ةبغرلا ددجت نامز يف قالطلا ىلع مادقإلا وهو ةجاحلا ليلد ىلع رادي مكحلا نألو
 ىلإ عاقيإلا رخؤي نأ ىلوألا : ليق مث « اهليلد ىلإ ارظن ةرركتملاك ةجاحلاف عامحلا نع يلاخلارهطلا

 ءاهعماجي ابر رخأ ول هنأل ‹ ترهط امك اهقلطي نأ رهظألاو ةدعلا ليوطت نع ازارتحا رهطلا رخآ

 وأ ةدحاو ةملكب اًنالث اهقلطي نأ ةعدبلا قالطو. عاقولا بيقع عاقيإلاب ىلتبيف قيلطتلا هدصق نمو
 . اًيصاع ناكو قالطلا عقو كلذ لعف اذإف «دحاو رهط يف اًنالث

 ترهطو تضاح اذإف « عامج ريغ نم ةرهاط يهو « ةقيلطت اهقلطي نأ ةنسلا قالط : لاق ءهللا دبع

 . اي هللا لوسر ةنس يهو « ةنسلا قالط هنأ ربخأف « ةضيحب كلذ دعب دتعت مث ىرخآأ اهقلط

 رفانتو قالخألا نيابت نأل « ةجاحلا ةقيقح ىلع ال :ش ( ةجاحلا ليلد ىلع رادي مكحلا نألو) :م

 ليلد ماقم فورعملاب كاسمإلا وهو «رهاظلا ببسلا ميقأف ءاهيلع فوقولا نكي ال نطاب رمأ عابطلا

 هنأل :ش ( عامجلا نع يلاخلا رهطلا وهو ةبغرلا ددجت نامز يف قالطلا ىلع مادقإلا وهو ) :م ةجاحل ا

 :ش ( اهليلد ىلإ ارظن ةرركتملاك ةجاحلاف) :م ةجاحل الإ اهقارف راتخي الف ءاعرشو اعبط اهيف ةبغر نامز
 راركت حيبأف « ترركت قالطلا ىلإ ةجاحلا نأك لعج رركت املك ىنعملا لصأف «ةجاحلا ليلد يأ

 . راهطألا ىلع قيرفتلاب قالطلا

 اذهب راشأ :ش (ةدعلا ليوطت نع ازارتحا «رهطلا رخآ ىلإ عاقيإلا رخؤي نأ ىلوألا نإ : ليق مث) :م

 «رهطلا رخآ ىلإ عاقيإلا رخؤي نأ ىلوألا مهضعب لاقف «ينسلا قالطلا يف خياشملا فالتخا ىلإ

 ال اهتدع لوطتف «لماوك ضيح ثالثو راهطأ ةثالث اهتدع نوكب ةأرملا ررضتت رخؤي مل اذإ هنأل

 . ةفينح يبأ نع فسوي يبأ ةياور ةصالخلا يف وهو «ةلاحم

 ددجت نامز رهطلا نأل :ش ( اهعماجي امر اهرخأ ول هنأل ,ترهط امك اهقلطي نأ رهظألاو) :م

 يأ :ش (عاقولا بيقع) :م قالطلا عاقيإ يأ :ش (عاقيإلاب ىلتبيف قيلطتلا هدصق نمو ) :م ةبغرلا

 دارأ اذإف «لصألا يف لاق اًدمحم نأل رهظألاو فنصملا لاق امنإو ءاًيعدب قالطلا نوكيف «عامجل ا

 . ضيحلا نم ترهط اذإ ةدحاو اهقلط اًنالث اهقلطي نأ

 :م تاقيلطت ثالث اهقلطي وأ يأ :ش (اًنالث وأ « ةدحاو ةملكب ةثالث اهقلطي نأ ةعدبلا قالطو) م

 يف يأ «ةدحاو ةملكب تاقيلطت ثالثب قيلطتلاو قالطلا يأ :ش ( كلذ لعف اذإف «دحاو رهط يف)

 هنأل :ش (اًيصاع ناكو) :م ةظلغم ةمرح تمرحو هنم تنابو :ش ( قالطلا عقو) :م دحاو رهط

 ةملكب ثالثلاو «ضيحلا ةلاح يف قالطلا عقيال : ةعيشلاو ةيرهاظلا تلاقو ءاًمارح بکترا

 «ةدحاو عقي مهنم ةيديزلا دنعو «يسيرملا لاق هبو ءًالصأ ءيش عقيال : ةيمامإلادنعو .ةدحاو

 . -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع لوق هنأ نومعزيو

 ادحاو ةا هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نعو

 ىلاعت هللا يضر- رمع ةدم نم اًنالثو « -هنع ىلاعت هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ نمز يف اذكو
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 مكحلا هب دافتسي ىتح عورشم فرصت هنأل حابم قالط لك : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 ال اهيلع ةدعلا ليوطت مرحملا نأل « ضيحلا ةلاح يف قالطلا فالخب « رظحلا عماجت ال ةيعورشملاو
 . قالطلا

 نب ورمعو ريبج نب ديعسو سوواطو ءاطع ناكو : ينخملا يفو «ملسمو يراخبلا هاور « -هنع
 ناك : فسوي وبأ يضاقلا لاقو «ةدحاو يهف اًنالث ركبلا قلط نم : نولوقي ءاشعشلا وبأو رانيد

 . ةعيشلأ لوقك ةدحاو قاحسإ نب دمحم لاق «ءيشب سيل ثالثلا قالط : لوقي ةاطرأ نب جاجحلا

 نم بيبح نباو يرهاظلا دوادو روث وبأ لاق هبو :ش (حابم قالطلا لك يعفاشلا لاقو) :م

 عورشم فرصت) :م قالطلا نأل يأ :ش (هنأل ) :م حابم ثالثلا لاسرإ دنع ةياور يف دمحأو ةيكلاملا

 :م هلوق وهو «مكحلا قالطلاب دافتسم يأ «لاح هنأل لادلا مضب :ش ( مكحلا هنم دافتسي ىتح

 ةلاح يف قالطلا فالخب) :م ًروظحم نوكي ال عورشم وه ام لكو :ش (روظحملا عماجت ال ةيعورشملاو)

 باجأف مارح ضيحلا لاح يف قالطلاو مومعلا حصي فيك لاقي امع باوج اذه : :ش ( ضيحلا

 . ضيحلا ةلاح يف قالطلا فالخب : هلوقب

 نإ : لاقي نأب اهحتف زوجيو قالطلل مرحملا يأ «ةددشملا ءارلا رسكب :ش (مرحملا نأل) :م

 اهقلط اذإ امك «ةدعلا ليوطتو قالطلا سفن ال يأ :ش ( قالطلا ال اهيلع ةدعلا ليوطت) :م روظحبلا

 سبتلي وأ عامجإلاب ةدعلا يف بوسحمب سيل قالطلا هيف عقو يذلا ضيحلا نأل «ضيحلا ةلاح يف

 وأ ءءارقألاب دتعتف لماح اهنأ يردن ال انأل ءهيف اهعماج رهط يف اهقلط اذإ امك اهيلع ةدعلا رم

 قيرفتلا ةنسلا قالط يف ربتعي اندنع نأ ةلأسملا هذه يف لصاحلاو ء«لمحلا عضوب دتعتف لماح

 .تقولاو

 ءددعلا ىلإ تفتلي الو «تقولا ربتعي ىعفاشلا دنعو «تقولاو ةدحاولا ربتعي كلام دنعو

 « ۲۳٣١( يالا :ةرقبلا)  ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال # : ىلاعت هلوقب اضيأ لدتسي يعفاشلاو

 : لاق هتأرما نعال امل هنأ ينالجعلا ريوع نع يور اب قيرفتلاو عمحلا لوانتيف ءقلطم هنآل اذهو

 عاقيإ» ي هللا لوسر هيلع ركني ملف اًنالث قلاط يهف اهتكسمأ نإ اب هللا لوسر اي اهيلع تبذك
 ىلاعت هللا يضر - فوع نب نمحرلا دبع نع درو ابو «هيلع قفتم ثيدحلااذهو ‹ «ةلمج ثالثلا

 ىلاعت هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم يور اجبو ‹«توملا ضرم يف رضاع هتأرما قلط هنآ -هنع

 . هيلع قفتم ركني ملو «يقالط تقو تبو ينقلط ةعافر نإ هللا لوسر اي : تلاق ةأرما نأ -اهنع

 . تاقيلطت ثالثب اهيلإ لسرأ اهجوز نأ سيق تنب ةمطاف ثيدح نم يور ابو

 صخيف هيف اهعماج رهط يف قالطلاو ضيحلا ةلاح قالطلا اهنع صخ دق ةيآلا نع باوحلاو
 امو - هنع ىلاعت هللا يضر- فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نع باوجلاو محملا وهو «عزانتملا

 اولمعي نأ مهلاحب قيلأ هنأل «ةنسلل قلاط تنأ : لاق نأب «ةنسلا فالخ ىلع لومحم هنآ هباش
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 ةينيدلا حلاصلملا هب تقلعت يذلا حاكنلا عطق نم هيف امل رظحلا وه قالطلا يف لصألا نأ الو

 ىلع قرغملا يف يهو ثالثلا نيب عمجلا ىلإ ةجاح الو صالحلا ىلإ ةجاحلل ةحابإلاو ةيويندلاو
 يف ةيعورشملاو اهيلع ليلدلا ريوصت نكمأف ةيقاب اهسفن يف ةجاحل او « اهليلد ىلإ ارظن ةنباث راهطألا

 ٠ « هانركذ ام وهو « هريغ يف ىنعمل رظحلا يفانت ال قرلا ةلازإ هنإ ثيح نم هتاذ

 يباحصلا لعفب جتحي فيكف «هدنع ةجحب سيل يباحصلا ديلقت نألو «ةنسلاو باتكلا قافو ىلع

 اًقرفم نوكي نأ زوجيو «ةدحاو ةملكب اًنالث اهقلط هيف سيل هنأ ةعافر ثيدح نع باوجلاو .انيلع

 جرخ ةريغملا نب صفح نب ورمع ابأ اهجوز نأ» سيق تنب ةمطاف ثيدح نع باوحجلاو . راهطألا ىلع

 ةقيلطتب سيق تنب ةمطاف هتأرما ىلإ لسرأف نمبلا ىلإ - هنع ىلاعت هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع عم

 . ملسم هاور « اهقالط نم تیقب تناک

 :ش (ةينيدلا حلاصملا هب تقلعت يذلا حاكنلا عطق نم هيف امل رظحلا وه قالطلا يف لصألا نأ انلو) :م

 جاودزالاو نكسلا نم :ش ( ةيويندلاو) :م نايدألا عيمج يف مرحمل ا انزلا نع جرفلا نصحت نم

 ىلإ ةجاحلل ةحابإلاو) :م عرشلا يف هعوقو زوجي ال نأ يغبني كلذك وهام لكو «دلولا باستكاو

 ىلإ ةجاح الو) :م ةأرملا ةدهع نع صالخلا ىلإ ةجاحلل تناك اغإ قالطلا ةحابإ ينعي :ش (صالخلا

 .هنودامب صالخلا لوصحل :ش ( ثالثلا نيب عمحجلا

 عمجلا ىلإ ةجاح ال امكف «لاقيامع باوج اذه :ش ( ةتباث راهطألا ىلع قرفملا يف يهو) :م

 عمجلا ىلإ ةجاحلا يأ يهو :هلوقب باجأف . راهطألا ىلع قرفتملا ىلإ ةجاح ال اذكف «ثالثلا نيب

 قالطلا ىلع مادقإلا وهو :ش (اهليلد ىلإ اًرظن) :م ةتباث قرفتملا قالطلا ىلإ ةجاح ال ذإ .ثالثلا نيب
 . مدقت امك اًتطاب اّرمأ اهنوكل ةجاحلا ليلد ىلع رادي مكحلاو رهطلا وهو « ةبغرلا ددجت نامز يف

 اميف ةجاحلا ماقم ماقياغإ ةجاحلا ليلد لاقي امع باوج اذه :ش ( ةيقاب اهسفن يف ةجاحلاو) :م

 يناثلا رهطلا يف قالطلا ةدهع نع صالخلا ىلإ ةجاحلا نأل «روصتي ال انه اهو ءاهدوجو روصتي
 :م ةيقاب اهتاذ يف يأ اهسفن يف ةجاحلاو : هلوقب باجأف . ىلوألاب حاكنلا عافترا عم ثلاثلاو

 ةجاحل وآ ءاهيف هئانبل حاكنلا باب ةهج ىلإ جاتحي دق ناسنإلا نأل :ش (اهيلع ليلدلا ريوصت نكمأف)

 باجأف ءرظحلا عماجي ال ةيعورشملاو : هلوق نع باوج اذه :ش (هتاذ يف ةيعورشملاو) :م . ىرحخأ

 رظحلا يفانت ال) :م حاكنلا ديق ةلازإ يأ :ش (قرلا ةلازإ هنإ ثيح نم) :م هتاذ يف ةيعورشملاو : هلوقب

 يف اروظحم نونسملا حاكنلا عطق رابتعاب قالطلا نوكي نأ زوجي لاقي نأ هريرقت :ش ( هريغ يف ىنعمل

 ناعورشم امهنإف «ءادنلا تقو يف عيبلاو ‹ ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك « ةيعورشملا عماج

 ءامتنا ةيعورشملا تابثإ نم مزلي ملف ‹«ةهجلا فالتخال ةافانم الو ءامهريغل ناروظحم امهتاذب

 . ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملا قرف نم :ش ( هانركذ ام وهو) :م رظحلا
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 يف لاق. ةنئابلا ةدحاولا يف ةياورلا تفاتخاو . انلق امل ةعدب دحاولا رهطلا يف نيتنشلا عاقيإ اذكو

 يفو ةنونيبلا يهو صالخلا يف ةدئاز ةفص تابثإ ىلإ ةجاح ال هنأل ‹ ةنسلا ًاطخأ هنإ: لصألا

 ‹ تقولا يف ةنس نيهجو نم قالطلا يف ةنسلاو.ارجان صالخلا ىلإ ةجاحلل هركي ال هنأ تادايزلا

 ءاهانركذ دقو « اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا اهيف يوتسي ددعلا يف ةنسلاف « ددعلا يف ةنسو

 نأل ‹ هيف اهعماجي مل رهط يف اهقلطي نأ وهو « ةصاخ اهب لوخدملا يف تبثت تقولا يف ةنسلاو

 نع يلاخلا رهطلا وهو ةبغرلا ددج نامز يف قالطلا ىلع مادقإلا وهو «ةجاحلا ليلد يعادلا

 .ةبغرلا رتفت رهطلا يف ةرم عامحل ابو ةرفنلا نامزف ضيحل ا نامز امأ .عامحجلا

 :م ثالثلا نيب عمجلا ىلإ ةجاح ال هنأ :ش (انلق امل ةعدب دحاولا رهطلا يف نيتنثلا عاقيإ اذكو) :م

 ةقلط هيف اهعماجي مل رهط يف هتأرما لجرلا قلط اذإ اميف انباحصأ نع :ش (ةياورلا تفلتخاو)

 . ةنئاب ةدحاو

 :مهركيف :ش (ةنسلا أطخأ هنإ) :م : قالطلا باتك يف «طوسبملا »يأ :ش (لصألا يف لاق) :م

 نأل :ش (ةنونيبلا) :م ةدئازلا ةفصلا يأ :ش ( يهو صالخلا يف ةدئاز ةفص تابثإ ىلإ ةجاح ال هنأل)

 . ةدئاز ةفص ىلإ ةجاح الو « ةجاحلل قالطلا ىلإ ةجاحلا

 : يزارتألا لاقو «لاحلا يف يأ :ش ( ارجان صالخلا ىلإ ةجاحلل هركي ال هنأ تادايزلا يفو) :م

 يف ال اهيف ةلأسملا هذه ركذ -هللا همحر- ادمحم نأل ««تادايزلا تادايز» يفو : لوقي نأ يغبني

 تادايز» نأل .كلذك لاق اغنإ هنأ لمتحي وأ «بتاكلا نم اوهس عقو هنأ لمتحيف ««تادايزلا»

 . تادايزلا ةلأسم اهنأك ««تادايزلا» ةمتت نم« تادايزلا

 اهيف يوتسي ددعلا يف ةنسلاف « ددعلا يف ةنسو « تقولا يف ةنس نيهجو نم قالطلا يف ةنسلاو) م

 نم قالطلا يف ةنسلا نأ ينعي بابلا لوأ ىف ينعي :ش (اهانركذ دقو ءاهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا

 نأل ء اًروجت ادع دحاولا ىمس اغنإو ءاهتدع یضقنت یتح كرتیو «ةدحاو اهقلطي نأ ددعلا ثيح

 سیلو ءءاوس دعب نع هتيشاح فصن يزاويام ددعلا نأل «ةقيقح ددعب وه سيل ددعلا لصأ

 .ةدحاو ةيشاح الإ دحاولل

 ةولخلاو :دمحأو كلامو يعفاشلا لاق :ش (ةصاخ اهب لوخدملا يف تبثت تقولا يف ةنسلاو) :م

 اضيأ هيف ةولخلا ماقم ددعلا لجأل قالطلا يف ةنسلا تقو ةاعارمو ددعلا مكح يف اندنع لوحدلاك

 ليلد يعادلا نأل «هيف اهعماجي مل رهط ېف اهقلطي نا وهو) :م (طوسبملا يف اذك «لوحخدلا ماقم

 ضيحلا نامز امأ «عامحلا نع يلاخلا رهطلا وهو ءةبغرلا ددجت نامز يف قالطلا ىلع مادقإلا وهو ءةجاحلا

 «هماقم همایقل « ةجاحلا ليلد اهيف نكي ملف :ش (ةبغرلا رتفت رهطلا يف ةرم عامحل ابو «ةرفنلا نامزف

 مل رهطلا كلذ ضيح يف قالط قبسي ملو ‹هيف اهعماجي ملدحاو رهط يف هلوق : يكاكلا لاقو

 نكي مل «ضيحلا ةلاح اهئطو ول اذكو هيف اهعماجي مل نإو ءاّينس رهطلا كلذ يف قالطلا نكي
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 ىلع اهسيقي وهو - هللا همحر - رفزل اًفالخ «ضيحلاو رهطلا ةلاح يف اهقلطي اهب لوخدملا ريغو

 هدوصقم لصحي ملام ضيحلاب لقت ال ةقداص اهب لوخدملا ريغ يف ةبغرلا نأ انلو . اهب لوخدملا

 نأ دارأف ربك وأ رغص نم ضيحت ال ةآرملا تناك اذإو :لاق . رهطلاب ددجتت اهب لوخدملا يفو . اهنم

 ماقم مئاق اهقح يف رهشلا نأل « ىرخأ اهقلط رهش ىضم اذإف « ةدحاو اهقلط ةنسلل اًنالث اهقلطي

 4 نضحبي مل يئآللاو :  لاق نأ ىلإ ( ضيحملا نم نسئي يئآللاو * : ىلاعت هللا لاق « ضيحلا

 ‹« ةصاخ ضيحلا قح يف ةماقإلاو . ( قالطلا )٤:

 . تادايزلاو ةريخذلا يف اًينس هيف قالطلا

 يف اهقالط هركي هنإف :ش (رفزل اًفالخ «ضيحلاو رهطلا ةلاح يف اهقلطي اهب لوخدملا ريغو) :م

 الو .اهب لوخدملا ىلع) :م اهب لوخدملا ريغ سيقي يأ :ش (اهسيقي) :م رفز يأ :ش (وهو) :م ضيحلا

 امك ‹«ضيحلا دعب هتبغرو اهضيحب ربتعت ال اهيف ةبغرلا نأل :ش (ةقداص اهب لوخدملا ريغ ىف ةبغرلا نأ

 هنع هترفنل ال هيلإ ةجاخ قالطلا ىلع همادقإ ناكف ءاهنم لصحي مل هدوصقم نأل ءهلبق تناك

 . (اهنم هدوصقم لصحی ملام ضیحلاب لقت ال) :م هتبغرو

 رغص نم ضيح ال ةأرملا تناك اذإو :لاق.رهطلاب) :م ةبغرلا يأ :ش ( ددجتي اهب لوخدملا يفو) :م

 (اهقح يف رهشلا نأل «ىرخأ اهقلط رهش ىضم اذإف ةدحاو اهقلط ةنسلل اًنالث اهقلطي نأ دارأف «ربك وأ

 ضيعت ال تناك اذإ اذكو :ش (ضيحلا ماقم مئاق) :م ضيحت ال يتلا ةريبكلاو ةريغصلا قح يف يأ :ش

 ةلاح يف هقالطف ضيحت لماحلا تناك نإو : يعفاشلا دنعو «ضيحت ال لماحلا نأل اندنع لمحل اب

 نإل «ىعفاشلا فالخ اذه ىتآتي الو ءةعدب : هباحصأ نم[ . . .] نبا لاقو ءةعدبب سيل ضيحلا

 ءرهشألا يفو ءرهشألا ىلع قيرفتلا ىلوألا نكلو «هدنع ةعدب ريغ ةدحاو ةملكب ثالثلا عاقيإ

 لماحجلااذكو «دمحأ لاق هبو «ةعدب الو ةنس ةسيآلاو ةريغصلا قالط يف سيل :«طيسبلا» يفو

 مل يئآللاو : لاق نأ ىلإ (مكئاسن نم ضيحللا نم نسني يئآللاو* لجو زع هللا لاق) :م

 قح يف ضيحلا ماقم موقت رهشألا نأ ىلع ًاليلد ةيركلا ةيآلا هذه دروأ ( قالطلا : )٤ (نضحي

 يتاللا وأ « نغلبي مل يتاللا رئاغصلا يأ (نضحي مل يئآللاو # : ىلاعت هلوق « نيتفئاطلا نيتاه

 . ريسيتلا يف اذك ءرهشأ ةثالثب نودتعي كلذك ضيح ريخب تغلب

 ال :لاق امو «نضحبي مل : لاق اغنإ -ىلاعت هللا همحر - ريرضلا نيدلا ديمح ةمالعلا نعو

 تناك دق اهنأ نكيو ءنامزلا اذه يف ضيحلا ىرت ال نأ نكي نضحيال : لاق ول هنأل «نضحي

 مل يئآللاو # : ىلاعت هلوقو ًالصأ نيري ال ينعي «نضحي مل :لاقف « نامزلا اذه لبق تأر

 . رهشآ ةثالث نهتدعف نضحي مل يئآللاو يأ .فوذحم هربخو ءأدتبم ( قالطلا : )٤ (نضحي

 نع هب زرتحاو «ةصاخ ضيحلا ماقم رهشلا ةماقإ يأ :ش (ةصاخ ضيحلا قح يف ةماقإلاو) :م
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 رهشلا لوأ يف قالطلا ناك نإ مث « رهطلاب ال ضيحلاب وهو رهشلاب اهقح يف ءاربتسالا ردقي ىتح
 دنع كلذك « ةدعلا قح يفو قيرفتلا قح يف مايالابف هطسو يف ناك نإو « ةلهألاب روهشلا ربتعت
 ةلأسم يهو ‹ ةلهألاب ناطسوتملاو ‹ ريخألاب لوألا لمكي امهدنعو . -هللا همحر- ةفينح يبأ

 . تاراجإلا

 ءاًعيمج رهطلاو ضيحلا ماقم موقي ضيحت ال يتلا يف رهشلا :اولاق ثيح ءانخياشم ضعب لوق

 قح يف رهشلا نأ انباحصأ ضعب نظ : ةمئألا سمش لاقو «هريغو عيبانيلا بحاص» بهذ هيلإو

 اهقح يف رهشلا لب «كلذك سيلو «ضيحت يتلا قح يف رهطلاو «ضيحلا ةلزنب ضيحت ال يتلا
 ةمألا قح يف يأ :ش ( رهشلاب اهقح يف ءاربتسالا ردقي ىتح) :م ضيحت يتلا قح يف ضيحلا ةلزنمب

 . ربك وأ رغص نم ضيحت ال يتلا

 انباحصأ فالتخا :هريغو يكاكلا لاقو :ش (رهطلاب ال ضيحلاب) :م ءاربتسالا يأ :ش (وهو) :م

 نأ ىلعو «ضيحلاب يفتكي ءاربتسالا نأل .مهعامجإب ضعبلا ىلع ةجحلا مازلإ قح يف رهظي
 . هتاذب ال هلاحب لصألا فلحخ عبتلا ذإ « ضيحلا ماقم موقي رهشلا

 ةلاح يف يناثلا رهشلا يف يناثلا قالطلا نوكي نأ يغبني ضيحلا ماقم رهشلا ماق امل : ليق نإف

 . ضيحلا

 ماقم ميقأ رهشلاو ءرهط رهشلا تاذو «هتاذب ال هلاحب لصألا عبتي فلخلا نأ انركذ دق : انلق

 دعب قالطلا نأ ىرت الأ «ماكحألا عيمج يف ال ةدعلا ءاضقنا وهو «صاخ مكح يف ضيحلا

 . يناثلا قالطلا اذكو «مرحت ال ةريغصلاو ةسيآلاو «مارح ءارقألا تاوذ يف عامجلا

 ربتعت) :م رهشلا لوأ يف قالطلا عاقيإ ناك نإ ينعي :ش (رهشلا لوأ يف قالطلا ناك نإ مث) م

 نإو) :م ةصقان وأ تناك ةلماك ةلهألاب ضيحلا ماقم ةمئاقلا روهشلا ربتعي يأ :ش (ةلهألاب روهشلا

 :م مايألاب ربتعيف يأ :ش (مايألابف) :م رهشلا طسو يف يأ :ش (هطسو يف) :م عاقيإلا يأ :ش (ناك

 اًموي نوثالث رهش لك بستحيف «عامجإلاب رهشألا ىلع قالطلا قيرفت يف يأ :ش (قيرفتلا قح يف)
 . قالطلا عاقيإ ىح يف

 نم اًموي نيعست مامتب الإ ةدعلا ءاضقناب مكحي ال :سش (ةفينح يبأ دنع كلذك ةدعلا قح يفو) :م

 ريخألا رهشلاب لوألا رهشلا لمكي يأ :ش (ريخألاب لوألا رهشلا لمكي امهدنعو) :م قالطلا تقو

 نأل ءةلهألاب ريخألاو لوألا نيب ام امهو ناطسوتملا لمكيو يأ :ش (ةلهألاب ناطسوتملاو) :م مايألاب

 تاراجإللا ةلأسم لثم ةروكذملا ةلأسملا يأ :ش ( تاراجإلا ةلأسم يهو) :م ةلهألا رهشألا يف لصألا

 ةفينح يبأ دنعف «رهشلا لالخ يف ةنس وأ ةمولعم اروهش اراد رجأتسا اذإ روكذملا فالخلا ىلع

 ىلعو «ةلهألاب ربتعم امهنيب امو ريخألاب لوألا لمكي امهدنعو ءاًموي نيتسو ةئامثالث ةنسلا نوكت

 . عيبلا يف لجألا اذه
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 : - هللا همحر - رفز لاقو . نامزب اهقالط نيبو اهئطو نيب لصفي الو اهقلطي نأ زوجيو : لاق

 وهو نامزب ددجتت اغإو ‹ ةبغرلا رتفت عامجلاب نألو . ضيحملا ماقم همايقل رهشب امهنيب لصفي
 هبتشي كلذ دنع نأل « هرابتعاب ضيحلا تاوذ يف ةيهاركلاو « اهيف لبحلا مهوتي ال هنأ انلو .رهشلا

 يف بغرب هنأل « رخآ هجو نم رثكت نكل ركذ يذلا هجولا نم رتفت تناك نإو ةبغرلاو « ةدعلا هجو

 قلعم ريغ ءطو

 نيب لصفي الو) :م ةريغصلا وأ ةسيآلا قلطي نأ زوجيو يأ :ش ( اهقلطي نأ زوجيو :لاق ) :م

 يعفاشلا لاق هبو ‹ اهقالطو اهئطو نيب رهشب لصفلا طرتشي ال ينعي :ش (نامزب اهقالط نيبو اهتطو

 ناميلس نب دامحو سوواطو نيريس نباو نسحلا لوق وهو «ديبع يبأو روث وبأو دمحأو كلامو

 . ةعيبرو

 ‹لبحلاو ضيحلا اهنم ىج ري ال ةسيآلا تناك اذإ اذكه لوقي انخيش ناك : ةمئألا سمش لاقو

 ‹ رهشب اهقالطو اهعامج نيب لصفلا لضفألاف لبحلاو ضيحلا اهنم ىج ري ال ةريغص تناك اذإ امأو

 . زاوجملا يفانت ال ةيلضفألا نأل « فنصملا لوق نيبو هنيب ةافانم الو

 نيب لصفي اهيفو «ضيحت نميف :ش (ضيحل ا ماقم همايقل رهشب امهنيب لصفي : رفز لاقو) :م
 تاذ ةلزنمب تناكف :ش (ةبغرلا رتفت عامجمل اب نألو) :م رهشب انهاذكف «ةضيحب اهئطوو اهقالط

 وهو «هنم دبالف :ش (نامزب) :م ةبغرلا يأ :ش (ددجتت اغنإو) :م رهطلا يف تعموج اذإ ءارقألا

 .رهشلا

 ةسيآلا نم اهيف نحن يتلا يف يأ :ش (اهيف لبحلا مهوتي ال) :م نأشلا نأ يأ :ش (هنآ انلو) :م

 يأ :ش (هرابتعاب ضیحلا تاوذ يف) :م عامحلا دعب قالطلا ةيهارك يأ :ش ( ةيهاركلاو) :م ةريغصلاو

 (هرابتعاب ضيحلا تاوذ يف) :م عامحجلا دعب قالطلا ةيهارك يأ :ش ( كلذ دنع نألو) :م لبحلا رابتعاب

 هجو يأ :ش (ةدعلا هجو هبتشی) :م لبحلا مهوت دنع يأ :ش (كلذ دنع نألو) :م لبحلا رابتعاب يأ :ش

 . لمحلا عضوب دتعتف لماح وأ «ءارقألاب دتعتف لماح اهنأ يردي الف ءاهتدع

 ددجتت امنإو ءرفز لوق نع باوج اذه :ش (ركذ يذلا هجولا نم رتفت تناك نإو ةبغرلاو) :م

 هجولا نم ةلقلا نم «لقت تناك نإو ةبغرلاو : هلوقب باجأف .هجو نم رتفت تناك نإو ةبغرلا
 رثكت نكل) :م نآلا هركذ يذلا هجولا نم يأ لوهجملا ةغيص ىلع نوكي نأ زوجيو «رفز هركذ يذلا

 عم ةبغرلا ةرثك ليلد ضراعت اذإ لاقي ال رخآ هجو نم ةبغرلا رثكت نكلو يأ :ش (رخآ هجو نم

 نوكيف ةبغرلا لصأ لاوز ةبغرلا ةرثك لاوز نم مزلي ال : لوقنانأل ناطقاستي « ةبغرلا روتف ليلد
 . ةبغرلا نامز يف قالطلا ىلع مادقإإلا

 هنأ :ش ( قلعم ريغ ءيطو يف بغرب هنأل) :م هلوقب هنع باجأ فنصللا نأ يل رهظي يذلاو

 «ماللا رسكو ةلمهملا نيعلا نوكسو ميلا مضب «قلعم ريغ ءيطولا نوكب ةبغرلا ةهج حجرتي
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 بيقع زوجي لماحلا قالطو . لبحلا نامزك راصف < ةبغر نامز نامزلا ناكف دلولا نؤم نع اًرارف

 ريغ هنوكل ءيطولا يف ةبغرلا نامز لبحلا نامزو « ةدعلا هجو هابتشا ىلإ يدؤي ال هنأل « عامجلا

 نيب لصفي اًنالث ةنسلل اهقلطيو . عامحلاب ةبغرلا لقت الف « اهنم هدلو ناكمل اهيف بغري وأ « قلعم
 - هللا همحر - دمحم لاقو « - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع «رهشب نيتقيلطت لك

 ىلع قيرفتلاب عرشلا درو دقو « رظحلا قالطلا يف لصألا نأل ٠ ةدحاو الإ ةنسلل اهقلطي ال :رفزو

 .اهرهط دتمملاك راصف « اهلوصف نم سيل لماحلا قح يف رهشلاو ةدعلا لوصف

 :ش (اًرارف) :م اًقولع تلبح اذإ ةأرملا هتقلع : لاقي « قلع ةيئالثو اهلبحأ اذإ ةأرملا قتلاعأ نم فاقلابو

 نامز نامزلا ناكف) :م ةنؤم عمج ةزمهلا حتفو ميملا مضب :ش (دلولا نؤم نع) :م رارفلا لجأل يأ

 «لبحلاو ضيحلا اهنم ىجري ةريغص تناك اذإ : ليق ةريخذلا يفو. :ش (لبحلا نامزك راصف «ةبغر

 . رهشب امهنيب لصفي نأ لضفألاف

 نامز لبحلا نامزو «ةدعلا هجو هابتشا ىلإ يدؤي ال هنأل «عامحجلا بيقع زوجي لماحلا قالطو) :م

 (اهيف بغرب وأ) :م لبحم ريغ يأ :ش (قلعم ريغ) :م ءيطولا نوكل يأ :ش (هنوكل ءيطولا يف ةبغرلا

 يف ةبغرلا نمز لبحلا نامز نأ ينعي لماحلا ىلإ عجري ريمضلاو « ءيطولا يف هلوق ىلع فطع :ش

 يأ :ش (اهنم هدلو ناكمل) :م لماحلا يف ةبغرلا نامز وهو «قلعم ريغ لبحلا ةلاح يف هنأل ٠ ءيطولا

 يف لجرلا ةبغر ىلإ عاد دلولا نأل :ش (عامجل اب ةبغرلا لقت الف) :م لماحلا نم هدلو لوصح لجأل

 . عامجلا بيقع اهقالط عقي ال ةبغرلا نامز ناك الو «همأ

 يبأو ةفينح يبأ دنع رهشب نيتقيلطت لك نيب لصفي اًنالث ةنسلل) :م لماحلا يأ :ش (اهقلطيو) :م

 . ( فسوي

 عرشلا درو دقو ءرظحلا قالطلا يف لصألا نأل ءةدحاو الإ ةنسلل اهقلطي ال : رفزو دمحم لاقو) :م

 نبا لاقو « (١ةيآلا : قالطلا) (نهتدعل نهوقلطف :  ىلاعت هلوقل :ش (ةدعلا لوصف ىلع قيرفتلاب

 ةريغصلاو ةسيآلا قح يفو «ءارقألا ىلع بقرت ءارقألا تاوذ يفف «نهتدع راهطألا يأ : سابع

 رهشلاو) :م ءارقألا تاوذ يف ءرقلاك «نهقح يف ةدعلا لوصف نم لصف رهش لك نأل ءرهشألا ىلع

 رهط يهف تلاط نإو «لمحلا ةدم نأل «ةدعلا لوصف نم يأ :ش (اهلوصف نم سيل لماحلا قح يف

 قلعتي ال ةدعلا ءاضقنا نأ ىرت الأ ءاًمكحو ةقيقح دحاو ضيحو

 وهف تدتما نإو اهروهش نأل «ثالثلا قيرفتل الحم نوكي الف :ش (اهرهط دتمملاك راصف) :م

 هللا دبع نب رباجو دوعسم نبا نعانغلب :دمحم لاقو . هيف تاقيلطتلا قرفت الو «دحاو لصف

 مدقي اهيقف ناك اذإ يباحصلا لوقو ءةنسلل ةدحاو نم رثكأ قلطت ال لماحلا نأ يرصبلا نسحلاو
 .دمحأو كلامو يعفاشلا لاق دمحم لوقبو «طوسبملا» يف اذكه «سايقلا ىلع

۲۹۱ 



 نامز هنأل اذهو « ةريغصلاو ةسيآلا قح يف امك « اهليلد رهشلاو ةجاحلا ةلعل ةحابإلا نأ امهلو

 ملعلا نأل ءاهرهط دتمملا فالخب « ًاليلدو اًملع حلصف « ةميلسلا ةلبجلا هيلع ام ىلع ةبغرلا ددجت

 لجرلا قلط اذإو . لبحلا عم ىجري الو « نامز لك يف اهيف وجرم وهو « رهطلا وه امنإ اهقح يف
 مدعنت الف هانركذ ام وهو « هريغ يف ىنعمل هنع يهنلا نأل  قالطلا عقو ضيحلا ةلاح يف هتأرما

 ام هلوقل اهعجاري نأ هل بحتسیو «هتیعورشم

 ةلعل) :م قالطلا ةحابإ يأ :ش (ةحابإلا نأ) :م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو) :م

 يف امك) :م لماحلا قح يف ةجاحلا ليلد يأ :ش (اهليلد رهشلاو) :م ةجاحلا رابتعاب يأ :ش (ةجاحلا

 اذهلو «ةلماك ةدم لمحلا ةدم نأل ءامهقح يف ةجاحلا ليلد اهنأ امك يأ :ش (ةريغصلاو ةسيآلا قح

 يف ًاليلد رهشلا نوك يأ :ش (اذهو) :م امهقح يف روهشلاك تناكف «ةدعلا ماكحأو دحلا اهمزلي

 (ةميلسلا ةلبحلا هيلع ام ىلع ةبغرلا ددجت نامز) :م رهشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م ةريغصلاو ةسيآلا قح

 يف ةضراع ةفآب ثالث وأ نيرهش نم رثكأ يف ةأرملا يف بغري ال اير صخشلا نأل اذه لاق اغنإ :ش

 ًليلد رهشلل حلصف رهش يف ةأرلا يف ةبغرلا ددجي نأ دبالف ةفآلا نع ميلسلا صخشلا امأ . هتاذ

 . ةجاحلا ىلع

 ىلع رادي مكحلاو ةجاحلا دوجو ىلع :ش ( ًاليلدو اًملع نوكي نأ) :م رهشلا يأ :ش (حلصف) :م

 (اهرهط دتمملا فالخب) :م احابم احاكن نوكيف «قالطلا هلجأل حيبأ ام ىلع هجو دجو اذإف ءاهليلد

 ملعلا نأل يأ :ش (اهقح يف ملعلا نأل) :م هلوق وه هنايب «دمحم لوق سايق نع باوج اذه :ش

 :ش (وهو) :م ضيحلا هبقعي رهط ددجت ينعي «٠ ضيحلا دعب :ش (رهطلا وه) :م اهقح يف ةجاحلا ىلع

 الو ةسئاي تسيل اهنأل « رهطتف ضيحت نأ نكي هنأل :ش (نامز لك يف اهيف وجرم) :م رهطلا ددجت يأ

 امد تأر اذإف « ضيعت ال لماحلا نأل :ش (لمحلا عم) :م رهطلا ددجت يأ :ش ( ىجري الو) :م ةريغص

 .اهضيح ربتعي ال

 دنعو « ءاهقفلا عامجإب مثأيو :ش (قالطلا عقو ضيحلا ةلاح يف هتأرما لجرلا قلط اذإو) :م

 يف قالطلا نع يأ :ش (هنع يهنلا نأل) :م عقي ال ةيرهاظلاو مكحلا نب ماشهو ةيلع نباو ةعيشلا

 هلصوأ ةدعلا رمأ هابتشالو ةدعلا ليوطت وهو :ش (هانركذ ام وهو «هريغ يف ىنعمل) :م ضيحل ا ةلاح

 فرعامك ةيعورشملا مدعي ال هريغ يف ىنعمل اّذِإ يهنلا نأل :ش ( هتيعورشم مدعنت الف) :م كرادتلاب

 نهوقلطف) : ىلاعت هلوق نم روكذملا رمألا دض نم دافتسملا انه اه يهنلاب دارملا : ليق «لوصألا يف

 الو # :ىلاعت هلوق يهنلاب دارملا :ليقو .نهتدع راهظإل يأ « (١ةيآلا : قالطلا) #نهتدعل

 . ۲۳١( ةيآلا :ةرقبلا) اودتعتل ًارارض نهوكسم#ت

 ظفل اذه :ش (اهعجاري نأ) :م ضيحل ا ةلاح يف هتآأرما قلط يذلا لجرلل يأ :ش (بحتسيو) :م

 ( لَم هلوقل) :ماهعجاري نأ يغبنيو : (لصألا» يف دمحم لاقو « -ىلاعت هللا همحر- يرودقلا
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 ىلع ثحلاو عوقولا ديفي اذهو ‹ ضيحلا ةلاح يف اهقلط دقو « «اهعجاريلف كنبا رم» : رمعل

 اعفر رمألا ةقيقحب المع بجاو هنأ حصألاو. حخياشملا ضعب لوقو .بابحتسالا مث «ةعجرلا

 هرثأ عفرب نكمملا ردقلاب ةيصعملل

 ثيدحلا اذه :ش (اهعجاريلف كنبا رم -هنع ىلاعت هللا يضر- رممل) :م ايب يبنلا لوقل يآ :ش

 ‹«ضئاح يهو هتأرما قلط هنأ -امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نب هللا دبع نع ةتسلا ةمئألا هج رخ

 ىتح اهكسم مث اهعجاریلف هرم : ی لاقف « ةا هللا لوسر -هنع یلاعت هللا يضر- رمع لأسف

 هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف اهسمي نأ لبق رهاط اهقلطيلف اهقلطي نأ هل ادب نإف) :م . «رهطتف ضيحت مث رهطت

 .(یلاعت

 رم يأ هرم :هلوق .«ضئاح يهو ةدحاو ةقيلطت هتأرما قلط هنأ» ملسمو يراخبلا ظفل يفو

 ةزمه نع ىنغتساو «لاقثتسالل لعفلا ءاف يه يتلا ةزمهلا تفذحف « نيتزمهب « اّرمأ رمأي رمأ نم

 نب رمعل اًباطخ كنبا : هلوق يف فاكلاو لع نزو ىلع رم راصف ءاًضيأ تفذحف لصولا
 . هللا دبع هنباو -هنع ىلاعت هللا يضر-باطخل ا

 ةلاح يف) :م هتأرما قلط ناك دق رمع نبا نأ لاحلاو يأ «لاحلل واولا :ش (اهقلط دقو) :م

 ايك هلوق ىلإ ةراشإ :ش (اذهو) :م هانركذ يذلا يفامك ةدحاو اهقلط ناكو :ش (ضيحلا

 (ثحلاو) :م عوقولا نودب ةعجرلا روصتي ال ذإ قالطلا عوقو يأ :ش (عوقولا ديفي) :م اهعجاريلف»

 . اهعجاري نأ ىلع يأ :ش (ةعجارملا ىلع) :م ثحلا ديفيو يأ :ش

 يعفاشلا لاق هبو :ش (خياشملا ضعب لوقو) :م ةعجرلا بابحتسا يأ :ش (بابحتسالا مث) :م

 بجاو) :م عوجرلا ليوأت ىلع ريمضلا ركذ ةعجرلا وأ ةعجارملا نأ يأ :ش ( هنأ حصألاو) :م دمحأو

 «ةيادهلا بحاص»لاق :يزارتألا لاق . ةقيقح بوجولل رمألا قلطم نأل :ش (رمألا ةقيقحب ًالمع

 هل يغبني : لاق لب «بوجولا ظفل لصألا يف ركذي مل دمحم رظن هيف نألو «بجاو هنأ حصألاو

 .اهعجاري نأ

 عقاو قالطلاو «ةنسلا ًأطخأ دقف ضئاح يهو هتأرما لجرلا قلط اذإو : «لصألا» يف لاق

 ركذي ملو ‹«كلذك دمحم ظفل «طوسبملا» يف لقن ةمئألا سمشو « اهعجاري نأ يغبنيف ءاهيلع

 «قلطم ةعجارملاب رمآلا نأل ءةبجاو ةعجرلا نوكت نأ لمتحي معن : يزارتألا لاق مث «بوجولا

 ةجاح ال ذإ طقف فرصتلا : هلوقب يزارتألا دارأ : تلق « ىهتنا بوجولا ىلع لدي رمألا قلطمو

 . كلذ دعب راذتعالل الو هيف ريطنتلل

 ةيصعم ضيحلا يف قالطلا عاقيإ نأل ةيصعملا عفر لجألو يأ :ش (ةيصعملل اًعفرو) :م

 حاكنلاو ءدسافلا عيبلاك نكمأ ام ردقب يأ :ش (نكمملا ردقلاب) :م اهعفرب يصاعملا عفر يف ليبسلاو

 ةيصعملاو نايصعلا ليوأت ىلع ريمضلا ركذو «ةيصعملا رثأ عفري يأ :ش (هرثأ عفرب) :م دسافلا
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 ‹ اهقلط ءاش نإف ترهط مث تضاحو ترهط اذإف :لاق .ةدعلا ليوطت ررضل اًعفدو « ةدعلا وهو

 همحر - يواحطلا ركذو ‹ «لصألا» يف ركذ اذكهو : -هنع هللا يضر- لاق « اهكسمأ ءاش نإو

 يواحطلا ركذ ام يخركلا نسحلا وبآ لاق . ىلوألا ةضيحلا يلي يذلا رهطلا يف اهقلطي هنأ - هللا

 لصفي نأ ةنسلا نأ ؛لصألا» يف روكذملا هجوو . امهلوق «لصألا» يف ركذ امو « ةفينح يبأ لوق

 . لماكتتف ‹ أزجتت الو ةيناثلاب لمكتف « ةضيحلا ضعب انه اه لصافلاو « ةضيحب نيقالط لك نيب

 نسيف ‹ ضيحلا يف اهقلطي مل هنأك راصف« ةعجارماب مدعنا دق قالطلا رثأ نأ رخآلا لوقلا هجو

 .هيلي يذلا رهطلا يف اهقيلطت

 وه هببس وه يذلا قالطلا رثأ يأ :ش (ةدعلا) :م وه هرثأ يأ :ش (وهو) :م ضيحلا ةلاح يف قالطلا

 اهعفرياهيلع ةدعلا لوطب ررضلا عفر لجألو يأ :ش (ةدعلا ليوطت ررضل اًعفدو) :مةدعلا

 .ةعجارملاب

 :م ةعجارملا دعب يأ :ش (ترهط اذإف) :م: -ىلاعت هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 :م :-هللا همحر- فنصملا يأ :ش (لاق اهكسمأ ءاش نإو ءاهقلط ءاش نإف « ترهط مث تضاحو)

 نم ترهط اذإف : هيف لاق هنأل « «طوسبملا» يف دمحم ركذ اذكه يأ :ش (لصألا يف ركذ اذكه)

 رهطلا وه قالطلا يف عقي يذلا رهطلا نأ ىلع لدي اذهو . عامجلا لبق ةدحاو اهقلط ىرخأ ةضيح

 يواحطلا ركذو) :م : فنصملا لاق . قالطلا اهيف عقوأ ةضيح دعب رهطلا ال «ىرخأ ةضيح دعب يذلا

 يبأ لوق يواحطلا هركذ ام يخركلا نسحلا وبأ لاق . ىلوألا ةضيحلا يلي يذلا رهطلا يف اهقلطي هنأ

 رهاظ وه : «يفاكلا» يفو .دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( امهلوق لصألا يف هركذ امو «ةفينح

 يواحطلا هركذامو «دمحأو كلامو هنع روهشملا يف يعفاشلا لاق هبو «ةفينح يبأ نع ةياورلا

 . هجو يف يعفاشلا لاق هبو . ةفينح يبأ نع ةياورب

 ضعب انه اه لصافلاو ءةضيحب نيقالط لك نيب لصفي نأ ةنسلا نأ لصألا يف روكذملا هجوو) م

 ام هب دارأ :ش (رخآلا لوقلا هجو .لماكتتف) :م ةيناثلا ةضيحلا يأ :ش (ازجتت الو ةيناثلاب لمكتف ةضيحل ا

 اهقيلطت نسيف «ضيحلا يف اهقلطي مل هنأك راصف «ةعجارملاب مدعنا دق قالطلا رثأ نأ) :م يواحلطلا هركذ

 . ضيحلا يلي يأ :ش (هيلي يذلا رهطلا يف

 ثيدحلا ىلإ عجري ملو «ةيهقفلا يناعملاب نيروكذملا نيلوقلا هجو نيب فنصملا نأ ملعاو

 ىلإ هدانسإب يراخبلا ىورف . ثيدحلا يف ةيورم نيتياورلا نم ةدحاو لك نأل « بابلا يف يورملا
 هللا يضر - رمعل لاق ةَ هللا لوسر نأ -امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع عفان

 ةياور ىلع لدي اذهو بيرق نع هانركذ دقو «ثيدحلا . . .اهعجاريلف كنبا رم - هنع ىلاعت

 هرم : لاق مالسلا هيلع هنأ رمع نبا نع ملاس ىلإ هدانسإب «هعماج» يف يذمرتلا ىورو . لصألا

 .ثيدحلا . . . اهعجاريلف



 يهف هل ةين الو « ةنسلل اًنالث قلاط تنأ « اهب لخد دقو ضيحلا تاوذ نم يهو : هتأرمال لاق نمو

 عقت نأ ىون نإو .هيف عامج ال رهط ةنسلا تقوو تقولل هيف ماللا نأل ةقيلطت رهط لك دنع قلاط

 وأ ضيحلا ةلاح يف تناك ءاوس «ىون ام ىلع وهف ةدحاو رهش لك سأر دنع وأ ةعاسلا ثالثلا

 لمتحي هنأ انلو . ةنسلا دض يهو ةعدب هنأل عمحملا ةين حصت ال : رفز لاقو . رهطلا ةلاح يف

 ةنسلاب هعوقو نأ ثيح نم اعوقو ينس هنأل هظفل

 فنصملا امهركذي مل امهنيب ضراعتلا لجألف يواحطلا ةياور ىلع لدي اذهو «اًضيأ هانركذ دقو
 . باتكلا يف هركذ اب یفتکاو

 يهف هل ةين الو ةنسلل اًنالث قلاط تنأ اهب لخد دقو ضيحلا تاوذ نم يهو هتأرمال لاق نمو) :م

 ضيحت ىتح عقي ال هيف اهعماج ولو «ةرهاط يهو اهعماجي ملاذإ اذه :ش (ةقيلطت رهط لك دنع قلاط
 يف ثالثلا عقي دمحأ نع ةياورو يعفاشلا دنعو ةقيلطت رهط لك دنع ىون وأ اًتيش وني مل اذإ رهطتو
 ضيحت ىتح ثالثلا قلطت ال رهطلا كلذ يف اهعماج ولو .ةرهاط يهو اهعماجي ملاذإ لاحلا

 لبقي ال راهطألا ىلع ثالثلا قيرفت ىون ولو ىتح ددعلا ىف ةعدب الو ةنس ال هدنع نأل ءرهطتو

 الإ قالطلا نم حابملا فرعأ ال : كلام لاقو لبقي هباحصأ ضعب نعو . هنع روهشملا يف هلوق
 يف اًنالث قلطت اهب لوخدملا ريغ نأل اهب لخد دقو هب ديقو « هدنع اًيعدب ثالثلا نوكيف «ةدحاو

 . عامجإلاب لاحلا

 تقو : لاق هنأكف تقولا راعتسي نأب :ش (تقولل) :م ةنسلل هلوق يف يأ :ش (هيف ماللا نأل) :م

 . عامحلا نع لاخ رهط يأ :ش (هيف عامج ال رهط) :م قالطلا يف :ش (ةنسلا تقوو) :م ةنسلا

 (تناك ءاوس ىون ام ىلع وهف ةدحاو رهش لك سأر دنع وأ ةعاسلا ثالثلا عقت نأ ىون نإو) :م

 يأ :ش (هنأل عمحجلا ةين حصت ال : رفز لاقو . رهطلا ةلاح يف وأ ضيحلا ةلاح يف) :م ةعاسلا كلت يأ :ش

 «هدض لمتحي ال ءيشلاو :ش (ةنسلا دض) :م ةعدبلا يأ :ش (يهو ةعدب) :م ثالثلا نيب عمجل ا نأل

 . وغليف هظفل لمتحي ال ام یون دقف

 ينس هنأل) :م عوقولا ثيح نم ةنسلا وهو :ش (هظفل لمتحي) :م عمحلا نأ يآ :ش (هنآ انلو) :م

 :م فرع ةلمج ثالثلا عوقو يأ :ش ( هعوقو نأ ثيح نم) :م عوقولا ثيح نم يآ :ش (اعوقو

 . يلع در يقابلاو «ثالثب هنم تناب اًقلأ هتأرما قلط نم» : -مالسلا هيلع -هلوق وهو :ش (ةنسلاب)

 ‹ بضغف ةتبلا قلط ًالجر ا يبنلا عمس : لاق هنع هللا يضر يلع ثيدح نم )٤/ ۲١( يتطقرادلا هجرخآ ()

 حكنت ىتح هل لحت ال اًنالث هانمزلآ ةتبلا قلط نم . اًبعلو وزه هللا نيد وأ وزه هللا تايآ نوذختت » : لاقو

 نع رطم نب نامثع نع « يفوكلا ةيمأ يبأ نب ليعامسإ هدانسإ يف : «هماكحأ» يف قحلا دبع لاق «هريغ اج وز

 . ءافعض مهلكو يطساولا زيزعلا دبع نب روفخلا دبع
 . ثيدح يف روكذملا ظفللا دجأ ملو : تلق
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 تعقو رهشألا تاوذ نم وأ ةسيآ تناك نإو . هتين دنع همظننیو همالک قلطم هلوانتی ملف اًعاقیإ ال

 ءارقألا تاوذ قح ىف رهطلاك ةجاحلا ليلد اهقح ىف رهشلا نأل ٠ ىرخأ رهش دعبو ةدحاو ةعاسلا

 قلاط تنأ : لاق اذإ ام فالخب. انلق ام اندنع نعقو « ةعاسلا ثالثلا عقي نأ ىون نإو.انيب ام ىلع

 ثيح نم هيف تحص اغنإ ثالثلا ةين نأل هيف عمحجلا ةين حصت ال ثيح ثالثلا ىلع صني ملو ةنسلل

 ‹ هيف عقاولا ميمعت هترورض نمو تقولا ميمعت ديفيف ‹ تقولل هيف ماللا نإ

 قلطملا نأل :ش (همالك قلطم هلوانتي ملف) :م هوركم ةلمج ثالثلا عاقيإ نأل :ش (اًعاقيإ ال) :م

 .اعاقيإو اعوقو ينسلا يف اذو لماكلا ىلإ فرصني

 ينس ناكف «عاقيإلا حص عوقولا حص اذإف لاعفنا هنأل لاحم عاقيإلا نودب عوقولا :ليق نإف

 . كلذك سيلو ءاعاقيإو اعوقو

 ال وهو يعرش مكح هنألو « فلكم لعف سيل هنأل « ةمرحلاب فصوي ال عوقولا نأب : بيجأ

 كلذكف «ةيضرملا ةنسلاب هبشأ ناكف ‹«فلكملا لعف هنوكل امهب فصوي عاقيإلاو «ةعدبلاب فصوي

 . اعوقو ينس لاق

 ظفل لمتحم ناكف «هجو نم ينس هنأل :ش (هتين دنع) :م عمحجلا مظتني يأ :ش (همظتنيو) :م

 لوانتي ال رح يل كولم لك : لاق ولامك هتين حصف « كلذ ىلع هسفن ىلع ديدشت هيفو «ةنسلا
 محل لوانتي ال اًمحل لكأي ال فلح ولاذكو «قتعيو حصي هاون ولو .ادي كلملا روصقل بتاكل

 ( رهشألا تاوذ نم وأ ةسيآ تناك نإو) :م هلكأب ثنحيو حص هاون ولو «ةيمحللا يف هروصقل كمسلا

 ىلع بصنلاب :ش (ةعاسلا تعقو) :م ةنسلل اًنالث قلاط تنأ : لاقف « اهب ًالوخدم ةريغص ينعي :ش

 ىرخأ ةقلط رهش دعب عقي يأ :ش (ىرخأ رهش دعبو) :م ةدحاو ةقلط يأ :ش (ةدحاو) :م فرظ اهنأ

 :م ضيحلا ماقم مئاق اهقح يف رهشلا نأو مدقت امك :ش (ةجاحجلا ليلد اهقح يف رهشلا نأل ) :م

 : هلوقب ةقرو نم ابيرق ليلعتلا يف ركذ ام ىلإ ةراشإ :ش (انيب ام ىلع ءارقألا تاوذ قح يف رهطلاك)

 . ضيحلا ماقم مئاق اهقح يف رهشلا نأل

 هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انيب امل رفزل اًفالخ اندنع نعقو ةعاسلا ثالثلا عقت نأ ىون نإو) :م

 عمجلا ةين حصت ال ثيح «ثالثلا ىلع صني ملو «ةنسلل قلاط تنأ : لاق اذإ ام فالخب) :م اًعوقو ينس

 ةمئألا ءالعو ««تافلتخملا» بحاصو « ديهشلا ردصلاو مالسإلا رخف ركذ اذكه : ليق :ش (هيف

 نمو «تقولا ميمعت ديفيف تقولل هيف ماللا نأ ثيح نم هيف تحص امنإ ثالثلا ةين نأل) :م يدنقرمسلا

 هيف عقاولا ميمعت عوقولا فرظ وه يذلا تقولا ميمعت ةرورض نمو يأ :ش (عقاولا ميمعت هترورض

 تقولا لعج هنأل ‹تقولا يف يأ هيف عقاولا ممعي تقولا ميمعت ةرورض نم مزلي يأ :ش (هيف) :م

 . فورظملا رركتيف «فرظلا رركت دقو « عقاولل اًقرظ
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 . ثالثلا ةين حصت الف تقولا ميمعت لطب عمجلا ىون اذإف

 ىضتقملا نالطب نأل هيف عقاولا ميمعت لطبيف :ش (تقولا ميمعت لطب «عمجلا ىون اذإف) :م

 روكذم ثالثلا نأل ءاًئالث ركذ اذإ ام فالخب :ش (ثالثلا ةين حصت الف) :م ىضتقملا قالطب بج وي

 «رظن هيف انلو : هيف عقاولا ميمعت ةرورض نمو : هلوق دعب يزارتألا لاقو . هتين حصتف «احیرص
 ملو موي لك قلاط تنأ هتآرمال لاق ول هنأ ىرت الآ هيف عقاولا ميمعت مزلتسي ال تقولا ميمعت نأل

 «مومعلا ظفل نم ىرت امك ماع تقولا نأل «رفزل اًقالخ ءاندنع ةدحاو ةقلط الإ عقت ال ةين هل نكت

 ال ةنسلا تقو ميمعت تقولا ميمعت نم دارملا نأب هرظن عفدو . ىهتنا عقاولا مومع هنم مزلي ملو

 . عقاولا ميمعت هميمعت نم مزليف «تقولا قلطم

 ول د د
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 لک»: ةا هلوقل مئانلاو نونجملاو يبصلا قالط عقي الو « اعلاب القاع ناك اذإ جوز لك قالط عقيو

 ‹ (نونحملاو يبصلا قالط الإ زئاج قالط

 عرش «ةعدبلا قالط نم هلباقي ام ركذو «لصألا هنأل ةنسلا قالط ركذ ال . لصف اذه يأ:ش

 :ش (يبصلا قالط عقي الو) :م عامجإلاب اذهو :ش (ًالقاع اغلاب ناك اذإ جوز لك قالط عقيو) :م

 «دمحأ نع تاياورلا رثكأ وهو «همزل قلطف قالطلا يبصلا لقع اذإ : ةلبانحلل «ينغملا» يفو

 ءاطعو بيسملا نب ديعس نع يورم كلذ نأ اومعزو «دماح نباو يقرخلاو ركب وبآ هراتخاو

 ىلإ رشعلا نيب ام هقالط زاج قالطلا لقع اذإ هنع ثراحلا وبأ ىورو قاحسإو يبعشلاو نسحلاو

 ىلع اًقالط نوكي «بجلاب امهنيب قرفو ابوبجم يبصلا ناك اذإ : «عماجلا» يفو . ةرشع يتنث

 نيب لصافلا ليقو ‹نيجم لقت الو «نونجم وهف هللا هنجأو لجرلا نج نم :ش (نونجملاو) :م

 نم هوتعملاو ‹«هدض نونجملاو « هلاعفأو همالك ميقتسي نم لقاعلا نأ لقاعلاو هوتعملاو نونجملا

 . ءاوسلا ىلع هنم كلذ نوكي

 اًنايحأ نيناجملا هلعفي ام لقاعلاو « دصق نع اًنايحأ نيناجملا هلعفي ام لعفي نم نونجملا :ليقو

 داسفلا روهظ عم دصق نع نيناجملا هلعفي ام لعفي هوتعملاو . حالصلا نظ ىلع ‹ دصق دنع الل

 طلتخم « مهفلا ليلق ناك نم «ةريخذلا» يفو . لقعلا صقانلا : هوتعملا ؟حاحصلا» يفو

 هبتنا ام دعب زاجأ نإو فوقوم الو عقاو ريغ مئانلا قالطو «ةريخذلا» يفو :ش (مئانلاو) :م

 : لاق نأب دعب هزاجأ نإ . «طيحملا» يفو . عقي ال مونلا يف هب تظفلت ام تعقوأ مئانلا لاق ولو

 يبصلا قالط الإ زئاج قالط لك» ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( 4 هلوقل) :م عقي قالطلا تزجأ

 . نونجملا ضوع هوتعملا ظفلب نكل ةجحلا يف اًضيأ فنصملا ركذو « بيرغ ثيدح اذه “'«نوتجملاو

 يضر- ةريره يبأ نع يموزخملا دلاخ نب ةمركع نع نالجع نب ءاطع نع يذمرتلا حرخأو
 « هلقع ىلع بولغملا هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لكا : لَم هللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا

 نالجع نب ءاطع نع يذمرتلا ةياور نم هدروأو ۰ بیرغ ثیدح : ١ ٤۲( /۳) «ةيارلا بصت » ىف یعليزلا لاق (۱)

 ةياور نم الإ اًعوفرم هفرحن ال ثيدحلا اذه : يذمرتلا يأ لاقو ةريره يبأ نع يموزخملا دلاخ نب ةمركع نع

 . هوتعملا قالط يف ءاج ام باب )1۲٠۲۹( يذمرتلا عجار ثيدحلا بهاذ فيعض وهو نالجع نب ءاطع
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 اًقالخ عقاو هركملا قالطو .رايتخالا ميدع مئانلاو « لقعلا ايدع امهو زيمملا لقعلاب ةيلهألا نألو

 فرصتلا ربتعي هبو « رايتخالا عماجي ال هاركإلا نأ لوقي وه - هللا همحر - يعفاشلل

 قالطلا عاقيإ دصق هنأ : انلو ؛ قالطلاب ملكتلا يف راتخم هنإف « لزاهلا فالخب « يعرشلا

 فرع هنأل اذهو « عئاطلاب ارابتعا هتجاج اعفد هتيضق نع یرعی الف هتیله لاح يف هتحوکنم يف

 همكحب ضار ريغ هنأ الإ رايتخالاو دصقلا ةيآ اذهو امهنوهأ راتخاو نيرشلا

 نبأ یورو ثيدحلا بهاذ فيعض وهو « ءاطع ثيدح نم اعوفرم هفرعن ال ثيدح اذه : لاقو

 زوجي ال : لاق سابع نبا نع ءاطع نع جاجح نع ثايغ نب صفح انثدح «هفنصم» يف ةبيش يبأ

 اذكو «هقالط عقي مل هتآرما قلط نونجملاو يبصلا نأ ولو .«يواحطلا حرش» يفو يبصلا قالط

 ريغتف هوحنو جنبلا لم ءاودلا برشي يذلاو «هوتعملاو مئانلاو شوهدملاو [. . .] هيلع ىمخملا

 يأ :ش (امهو زيمتلاو لقعلاب ةيلهألا نألو) :م هقالط عقي مل هتجوز ءالؤه نم دحاو قلط اذإ هلقع
 وه اغنإ يعرشلا فرصتلا طرشو :ش (رايتخالا ميدع مئانلاو لقعلا ايدع) :م نونجملاو يبصلا

 نب يلعو -هنع ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع لوق وهو :ش (عقاو هركملا قالطو) :م رايتخالاب
 يرهزلاو يعخنلاو ريبج نباو يبعشلا لاق هبو - مهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبعو بلاط يبأ

 ةداتقو «ريبكلا يعباتلا يمرجلا ديز نب هللا دبع ةبالق وبأو يضاقلا حيرشو بيسملا نب ديعسو

 یوریو «دمحأو كلام لاق هبو «هركملا قالط عقي ال : لوقي هنإف :ش (يعفاشلل اًقالخ) :م يروثلاو

 ءاطعو نسحلا نيعباتلا نمو -مهنع ىلاعت هللا يضر- ريبزلا نباو رمع نباو «سابع نبا نع

 . كاحضلاو

 :م رايتخالابو يأ :ش (هبو رايتخالا عماجي ال هاركإلا نأ لوقي) :م يعفاشلا يآ :ش (وه) :م

 يف راتخم هنإف ءلزاهلا فالخب) :م رايتخاب الإ فرصتلا يف رابتعا الو :ش (يعرشلا فرصتلا ربتعي)

 نايسنلاو ًاطخلا يتمأ نع عفر» : -مالسلا هيلع- هلوقب اًضيأ يعفاشلا لدتساو :ش (قالطلاب ملكتلا

 .؟هیلع اوهرکتسا امو

 يف يأ :ش (هتيلهأ لاح يف هتحوكنم يف قالطلا عاقيإ دصق) :م هركملا نأ يأ :ش (هنأ انلو) :م

 يأ :ش (هتیضق نع یرعی الف) :م كلذ نع جرخی ال هارکإلابو « اًبطاخم هنوکو هزییمتو هلقع لاح
 نأ هتجاحو هركملا ةجاحل يأ :ش (هتجاحل اًعفد) :م هتلع نع مكحلا فلخت مزلي الثل «همكح نع

 اعفد هقالط عوقو يفو :ش (عئاطلاب ارابتعا) :م كلذ وحنو حرجلاو لتقلا نم هب دعوت امع صلختي
 نوهأ يأ :ش (امهنوهأ راتخاو نيرشلا فرع هنأل) :م قالطلاو هلوق ىلإ ةراشإ :ش (اذهو) :م هتجاحل

 نع باوج اذهو :ش (رايتخالاو) :م دصقلا ةمالع يأ :ش (دصقلا ةيآ اذهو) :م قالطلا وهو نيرشلا

 :ش (همكحب ضار ريغ) :م هركم ا نأ ريغ يأ :ش (هنأ الإ) :م رايتخالا عماجي ال هاركإللا : هلوق

 هركملا ناك ول : لاقيامع باوجاذهو قالطلا عوقو همكحو قالطلا عاقيإ ىلإ عجري ريمضلا

 سيلو اهريغو ةراجإلاو ءارشلاو عيبلا نم هركم هرشاب يذلا دقحلا خسف رايتخا هل ناك امل اًراتخم
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 . عقاو ناركسلا قالطو . لزاهلاك هب لخم ريغ كلذو

 ريغ) :م قالطلا مكحب ىضرلا مدع يأ :ش (كلذو) :م همكحب ضار ريغ هنأ هريرقتو . كلذك

 .هعوقوب ىضرلا مدع عم هقالط عقي هنإف :ش (لزاهلاك) :م همكحب يأ :ش (لخم

 قالط لك :اولاق مهنأ دوعسم نباو سابع نباو يلع نع يور اج اًضيأ اولدتسا انباحصأو
 هاور يذلا اًضيأ -هنع ىلاعت هللا ىضر- ةريره ىبأ ثيدحو . ىبصلاو هوتعملا قالط الإ زئاج

 زواجتلا نأل هل ةجح ال هنأ يعفاشلا هب لدتسا يذلا ثيدحلا نع باوجلاو . هانركذ دقو يذمرتلا

 . ثيدحلا تحت لخدي ملف بنذم ريغ هنأل حصي ال قاتعلاو قالطلا نع وفعلاو

 صوصنملا يف يعفاشلا لاق هبو « هعلخو هقاتعإ حصي اذكو :ش (عقاو ناركسلا قالطو) :م

 اديدج يعفاشلل صوصنملا «طوسبملا» يفو ةياور يف دمحأو كلامو يروثلا لوق وهو ‹حصألاو

 ىلإ الوق راهظلا نم لقن نم مهنمف «نيلوق ىلع راهظلا يف صنو «ناركسلا قالط عوقو ايدقو
 نب ديعس لوق وهو : «ينغملا» يفو .ناركسلا قالط عوقو ىلإ اوراص ءاملعلا مظعمو ‹قالطلا

 مكحلاو نارهم نب نوميمو يعازوألاو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو ءاطعو دهاجمو بيسلملا

 يلعو رمع نباو برح نب ناميلسو ةمربش نباو نیریس نب دمحمو راسي نب نامیلسو حیرشو

 نباو «ديز نب رباجو « ديمحو « ةداتق لاق هبو « - مهنع ىلاعت هللا يضر- ةيواعمو سابع نباو

 . ديمح نب نسحلاو زيزعلا دبع نب رمعو ىليل يبآ

 هنأ هنع بهو نبأ ىورو انباحصأ لوقل ةعبرألا هتافرصت عيمج كلام زاجأ : مزح نبا لاقو

 «ةعبرألا هتافرصت نم ءيش همزلي ال هللا دبع نب فرطم بحاص لاقو . هحاكن نود هقالط زوجي

 لاق هبو «هقالط عقيال هنأ -هنع ىلاعت هللا يضر- نامشع نعو .فذقلاو لتقلاو قتعلاو قالطلا

 نب ثيللاو نسحلا نب هللا دبعو ةعيبرو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو دمحم نب مساقلاو سوواط

 لهس وبأو يدايزلا رهاط وبآو حيرش نباو ناميلس وبأو ينزملاو روث وبأو قاحسإو دعس
 يخركلا نسحلا وبأو يواحطلا رفعج وبأو ليذه نب رفزو ةيعفاشلا نم لهس هنباو يكولعصلا

 . طقف رمخلادح الإ دح الو حاکن الو عیب الو دقع هنم همزلی ال : يتبلا نامثع لاقو

 ماقي هنإف ىنز وأ ةقرس وأ لتق نم هديب لمع ام امأو « هلوقب ءيش همزلي ال : ثيللا لاقو

 برشلا ىلع هركأ ولو «ذيبنلاو رمخلا نم ركس اذإ عقاو ناركسلا قالط : «ةريخذلا» يفو . هيلع

 هبو « عقي : ةفينح يبأ نع هقفلا عماوج يفو . هقالط عقي هلقع بهذف ةرورضلل برش وأ ركسف
 . عقي ال جنبلا لكأ وأ ءاودب هلقع بهذ ولو دادش ذخأ

 جنبلا برش لجر نع يروثلا نايفسو ةفينح وبأ لئس : لاق هنأ يذمرتلا زيزعلا دبع ركذو
 رمخلا برش ولو . عقيال الإو عقي ؟وهام برش نیح ملعي ناک نإ :الاق «قتلطف هسأر ىلإ عفتراف
 ال لسعلاو بوبحلا نم ةذختلا ةذبنألا نم ركس ولو . هقالط عقو هلقع لازف هنم دعصف هقفاوي ملو
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 - هللا همحر- يعفاشلا يلوق دحأ وهو عقي ال هنأ - هللا امهمحر - يواحطلاو يخركلا رايتخاو

 وه ببسب لاز هنأ : انلو . ءاودلاو جنبلاب هلاوزك راصف «لقعلا لئاز وهو لقعلاب دصقلا ةحص نأل

 ‹ هل ًارجز اًمکح اًیقاب لعجف ‹ ةيصعم

 . عقي دمحم دنعو ءامهدنع هقالط عقي

 هروذنل ةيصعمب لاوز ناك نإو ءاًيقاب هلقع لعجي الو هتافرصت ذفني ال هنإف ‹ هلقع لاز یتح هسأر

 ءاًيقاب هلقع ربتعاف يأ هوحنو رمخل اب هلاوز فالخب طيحملا يف هركذ . دح هيف عرشي ال اذهلو

 . هل ارجز ضئارفلا هيلع بجوو

 يعفاشلا يلوق دحأ وهو عقي ال) :م ناركسلا قالط يأ :ش ( هنأ يواحطلاو يخركلا رايتخاو) :م

 لامعتساب لقعلا لاوزك يأ «:ش (ءاودلاو جنبلاب هلاوزك راصف لئاز وهو لقعلاب دصقلا ةحص نأل

 . قافتالاب قالطلا عقي ال امهيف نإف «ءاودلا برشو جنبلا

 يف لاق -كنب- بيرعت جنبلاو « هب ركسف ةكمرلا نبل برش وأ نويفألا لكأ اذإاذكو

 مس وه :«نوناقلا» يفو . هرزبو هرشقو هقرو تبثی :ليفو ‹رکسی بح هل تبن وهو :برغملا

 ةبوقع يأ :ش (هل ارجز اًمكح اًيقاب) :م هلقع يأ :ش (لعجف ةيصعم وه ببسب لاز هنأ انلو) :م

 الو بطاخم هنأل اندنع كلذك سيلو ركسلاب ًالئاز لقعلا لعج هنأل «حماست همالك يف ليق . هيلع

 . بولغم وه لب لقع الب باطخ

 لاوز هنآ انملس نئلو : لاقيو .لاوزلا هيلع قلطأ كلذلف «مودعملاك بولغملا نأب : بيجأو

 أرجاز ايقاب لعجي لب « فيلكتلا ىلع ينب ام طاقسإ يف رثؤي ملف ةيصعم وه ببسب لصاح هنكلو
 وأ لتق ول ىتح فذقلا دحو ‹«صاصقلا بوجو قح يف يحاصلاب قحلأ هنأ ىرت الآ « ًاليكنتو

 ةهبشلاب طقسي ال اميف يحاصلاب قحلي نألف «فذقلا دحو صاصقلا بجي ةلاحلا هذه يف فذق

 نود فيفختلل اًببس راص رفسلا لاب امف ةيصعملا رفسك ركسملا برش نأ نيهجوب ضرتعاو . ىلوأ
 رارقإلاو ةدرلا تناك هل ًارجز اًمكح قالطلا يف اًيَقاب لقعلا لعج امل هنأ : يناثلاو . ركسملا برش

 . مأ كانه ةبوقعلاو رجزلا نأل ىلوأ دودحلاب

 حلصي ةحابإ ةهج الو لاصفنا ناك نإ هيف سيل ةيصعم هسفن بارشلا نأب : لوألا نع بيجأو

 الف لوقي امل دقتعم ريغ ناركسلاو «داقتعالا ةدرلا يف نكرلا نأب : يناثلا نعو . فيفختلا ةفاضإل

 ناركسلا نإف دودحلاب رارقإللا امأو «ببسلا ررقت دعب هيلع فيفختلل اهنكر مادعنال « هتدرب مكحن

 . عوجرلا لمتحي اميف رثؤيف «هب رقأ ام ءيش ىلع تبثي ال
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 ةراشإلاب عقاو سرخألا قالطو هقالط عقي ال هنأ لوقن عادصلاب هلقع لازو عدصف برش ول ىتح

 نإ باتكلا رخآ ىف ههوجو كيتأتسو « ةجاحلل اًعفد ةرابعلا ماقم تميقأف « ةدوهعم تراص اهنآل

 وأ اهجوز ناك ارح ‹ ثالث ةرحلا قالطو« ادبع وأ اهجوز ناك أرح « ناتنث ةمألا قالطو . هللا ءاش

 لاجرلا لاحب ربتعم قالطلا ددع : -هللا همحر -ىعفاشلا لاقو . دبع

 ريصي همكح نأل :ش (هقالط عقب ال هنإ : لوقن « عادصلاب هلقع لازو عدصف برش ول ىتح) :م

 . ءامغإلا مكحك

 هقاتعو هقالطو هحاكن يف فرعت ةراشإ هل تناك نإ :ش (ةراشإلاب عقاو سرخألا قالطو) :م

 جاتحي هنأل كلامو يعفاشلا لاق هبو . ال مأ ةباتكلا ىلع ردق ءاوس ءاتاسحتسا عقی هئارشو هعیبو

 عوفدم وهو جرحلا ىلإ ىدأل قطانلا ةرابعك هتراشإ لعجي مل ولو «قطانلا هيلإ جاتحي ام ىلإ
 .اعرش 5

 ةراشإ هل تناكو بتكي ال سرحخألا ناك نإو : (طوسبملا »ىف ىسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 ال هتراشإب كلذ نم ءيش عقي ال : سايقلا يفو ءاًاسحتسا زئاج وهف اهانركذ يتلا ءايشألا يف

 مل نإو . عقيال اذهبو « عاقيإلا دصق درجم يقبف «ةموظنم فورح سرخألا ةراشإ نم نيبتسي

 .هدارم ىلع فوقولا مدعل «لطاب وهف هيف كشي وأ هنم كلذ فرعت ةمولعم ةراشإ هل نكي

 لاقو .هقالط عقي مل مدي مل نإو «مادو هيلعأرط وأ سرخأ دلو اذإاذه : «عيبانيلا» يفو

 . يرصبلا نسحلا نع هلثمو سرخألا يلو قلطي : ةداتق

 (ةجاحلل اًعفد ةرابعلا ماقم تميقأف ةدوهعم تراص) :م سرحخألا ةراشإ نأل يأ :ش (اهنآل) :م

 (باتكلا رخآ يف) :م سرخألا قالط هوجو يأ :ش (ههوجو كيتأتسو) م هتجاح عفد لجأل يآ :ش

 . قالطلا باتك رخآ يف ال «ةيادهلا» باتك رخآ يف يأ :ش

 قالطو . اًدبع وأ اهجوز ناک ارح) :م قيلطتلا رابتعاب قالطلا ثنأ :ش (ناتنث ةمألا قالطو) :م

 يضر-دوعسم نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع لوق وهو :ش ( ادبع وأ اهجوز ناك ارح ثالث ةرحلا

 هللا يضر- سابع نبا نع كلذ تبثي الو :لاقف ء«ىلحملا» يف مزح نبا هاور -امهنع ىلاعت هللا
 . -هنع یلاعت

 يف كلام لاق هبو « ءاسنلاب ةدعلاو :ش (لاجرلا لاحب ربتعم قالطلا ددع يعفاشلا لاقو) :م

 دمحأو نايفس لاق هبو ءةدعلااذكو ءاسنلاب ةربتعم قالطلا ةدع انباحصأ دنعو « «أطوملا»

 تحت ةرح يف فالح الو «رح تحت ةمأ يف وأ دبع تحت ةرح يف رهظت فالخلا ةرمثو . قاحسإو

 يرصبلا نسحلاو دهاجمو ةداتقو مامهو دواد لاق : يجورسلا لاقو «دبع تحت ةمأ يف وأ رح

 ينج نب نسحلاو ناميلس يبأ نب دامحو قورسمو يناميلسلا ةديبعو عفانو ةمركعو نيريس نباو
 ةمألا رحلا قلطيو « ضيح ثالثب دتعتو ءاًنالث ةرحلا دبعلا قلطي : يبعشلاو يعخنلاو يروثلاو
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 ‹ اهل ةيعدتسم ةيمدآلاو « ةمارك ةيكلاملا ةفص نألو « «ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا» :ةاي هلوقل

 ةمألا قالط :٠ مالسلا هيلع هلوق انلو . رثكأو غلبآ هتيكلام تناكف « لمكأ رحلا يف ةيمدآلا ىنعمو

 «(ناتضیح اهتدعو ناتن

 اًنالث ةمألا رحلا قلطي : دمحأو يعفاشلاو كلام ثالثلا ةمئألا دنعو «نيتضيحب دتعتو نيتنث

 بحاصو يعفارلا كلذ ررح « ضيح ثالثب دتعتو نيتنث ةرحلا دبعلا قلطيو «نيتضيحب دتعتو

 . مهنع مزح نباو «راونألا»

 بيرغ ثيدحلا اذه '«ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا» ءال يبنلا لوقل يأ :ش ( ةي هلوقل) :م

 «همجعم) يف يناربطلا هاورو « سابع نبا ىلع اًفوقوم «هفنصم» يف ةبيش يبا نبا هاورو «اعوفرم

 ‹ تباث نب دیزو ‹ نامثع ىلع اًقوقوم «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو .دوعسم نبا ىلع اًقوقوم
 . - مهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نباو

 ىلع سنجب امهنم دحاو لك صتخي هجو ىلع ةدعلاب قالطلا لباق ةَ هنأ هب لالدتسالا هجو

 ثيح نم لاجرلاب قالطلا رابتعا نوكي نأ بجيف «ردقلا ثيح نم ءاسنلاب ةدعلا رابتعا مث « ةدح

 .ةلباقملل اقيقحتو ءردقلا

 ءةمارك) :م اًكلام صخشلا نوك يأ :ش (ةيكلاملا ةفص نأل) :م هلوقب هليلعت ىلإ فنصملا راشأو

 ةيآلا :ءارسإإلا) € مدآ ينب انمرك دقلو # : ىلاعت هللا يركتب ةماركلا يأ :ش (اهل ةيعدتسم ةيمدآلاو

 عابي اذهلو « ةيكلاملاو ةيمدآلا ةهج ىلع لمتشي دبعلا نإف :ش (لمكأ رحلا يف ةيمدآلا ىنعمو) :م ( ٠١

 هتيكلام تناكف) :م ةميهبلا يف امك «هلتق يف ةميقلا بجنو «بايثلاو باودلا حابت امك قارسألا يف

 جوزلاب قالطلا نأ يعدملاذإ يعدملا نم صحخأ ليلدلا : تلق نإف :لمكألا لاقو :ش (رثكأو غلبأ

 . اًكلام ناك ارح ناک اذإ جوزلا نأ ىلع لدي لیلدلاو «ادبع وأ ناک ارح

E 

 ش :( ناتضيح اهتدعو ناتنث ةمألا قالط: الب هلوق انلو) :م
 . ةجام نباو يذمرتلا هجرخأ « - اهنع ىلاعت هللا يضر

 مهضعب ىور دقو :«قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاقو اعوفرم بيرغ ٤١١(: /۳) «ةيارلا بصن»يف يعليزلا لاق ()

 سابع نبا مالك نم اذه اغإو : لاق «ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا» : لاق هنأ ةي يبنلا نع سابع نبا نع

 . سابع نباو تباث نب دیزو نامثع ىلع اًقوقوم « هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو « یهتنا

 ١١۹۹٩[ ] «ناتقیلطت ةمألا قالط نأ ءاج ام باب » يذمرتلا [۲۱۸۹ ] « دبعلا قالط ةنس باب » دواد وبأ هج رخ (۲)

 فيعض وهو . ۲١( /۲) مکاحلاو [ ۲۰۸.]ةجام نباو

 « يزارلا متاح ي يبو نيعم نب یيحيو مصاع ي بأ نع هفيعضت «نازيملا» يف يبهذلا لقن ملسأ نب رهاظم هتلعو

 حلاص نأ قيقحتب ٤۳۳( /۳) «ةيارلا بصن» عجار ٹیدحلا رکنم : : يليقعلا لاقو « يراخبلاو
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 لماكتف ازجتت ال ةدقعلا نأ الإ معنلا فيصنت يف رثأ قرللو اهقح يف ةمعن ةيلحملا لح نألو

 .لاجرلاب عاقيإلا نأ ىور ام ليوأتو . ناتدقع

 ال بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاقو «لوهجم ثيدحلااذه : هجرخأ نأ دعب دواد وبأ لاقو

 لقنو .ثيدحلا اذه ريغ ملعلا يف هل فرعي ال «ملسأ نب رهاظم ثيدح نم الإ اعوفرم هفرعن

 يزارلا متاح يبأو نيعم نب ىيحيو ليبنلا مصاع يبأ نع رهاظم فيعضت «هنازيم» يف يبهذلا

 . ناح نبا نع هقیثوت لقنو «يراخبلاو

 . ةلادعلا يوارلا يف لصألا نأل ىوقأ قيثوتلا :تلق

 «هدنسم» يف رازبلا اورو «ءاوس هوحن اعوفرم رمع نبا نع ثيدحلا اذه ةجام نبا جرخأو

 وهو بيسم نب رمع هب درفت : ينطقرادلا لاقو . «هننس» يف ينطقرادلاو «همجعم» يف يناربطلاو

 اذه مكاحلا جرخأو « هلوق نم رمع نبا نع ملاسو عفان هاور ام حيحصلاو هتياورب جتحي ال فيعض

 ثيدح جرخ نأ دعب كلذ لاقو .هاجرخي ملو حيحص ثيدحلا :لاقو «سابع نبا ثيدح نم

 . انخياشم يمدقتم نم دحأ هركذي ملو ةرصبلا نم خيش ملسأ نب رهاظم :لاقو « ةشئاع

 ناکف «دوهعم ةمث نكي ملو فيرعتلا مالب ةمألا ركذ -مالسلا هيلع- هنآ اذهب لالدتسالا هجو

 ناكل لاجرلاب قالطلا رابتعا ناك ولف ءنيتننا سنجل ا اذه قالط نوكي نأ يضتقي وهو «سنجلل

 . سنجلل ماللا قبت ملو « نيتنت ءامإلا ضعب

 . نيثيدحلاب المع دبعلا تحت ةمألا اهب دارم لا نوكي نأ زوجي :ليق نإف

 اهتدع نوكب اهل اًصيصخت نوكيف ءاهل اًدئاع اهتدع يف ءاهلا نوكت نأ يضتقي هنأب : بيجأ

 وأ ارح ناك ءاوس نيتضيح ةمألا ةدع نإف «كلذك سيلو ءاهاوس ريمضلل عجرم ال ذإ ٠ نيتضيح

 »دبع تحت ةمأ ةمألاب دارملا نوكيو «مادختسالا باب نم نوكي نأ زاوجل رظن هيفو ‹ قافتالاب ادبع

 .لالدتسالا ماقم يف يرجي ال ةيباطخ كلذ نأ باوجلاو . ةمألا قلطم ىلإ دئاع ريمضلاو

 يف يأ :ش (اهقح يف ةمعن) :م حاكنلل الحم ةأرملا نوكت نأ لح يأ :ش (ةيلحملا لح نألو) م

 :ماهريغو جرفلا نيصحتو جاودزالاو ىنكسلاو ةقفنلا رود ىلإ كلذب لصوتت اهنأل ءةأرملا قح

 نم رثكأ جوزتلا نم دبعلا كلي الو دبعلل هنم ديزأ رحلل نوكيف :ش (معنلا فيصنت يف رثأ قرللو)

 ناك امل لاقي امع باوج هنأك ءاذه دعب الو ةرحلا عم جوزتي ال هنإف ءءاسنلا قح يف اذكف «نيتنثا

 الإ) :م هلوقب باجأف «فصنو ةقيلطتب ةمألا قح يف هفيصنت بجو ةرحلا قح يف ةمعن ةيلحملا لح

 يأ :ش (نيتدقع لماكتف) :ماهتئزجت نكي ال يأ :ش (ًازجتت ال) :م ةقيلطتلا يأ :ش ( ةدقعلا نأ

 لاجرلاب قالطلا هلوق ينعي :ش (لاجرلاب عاقبإلا نأ) :م يعفاشلا يأ :ش ( ىور ام ليوأتو) :م
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 كلم نأل ‹ هتأرما ىلع هالوم قالط عقي الو « هقالط عقو اهقلطو هالوم نذإب ةأرما دبعلا جوزت اذإو

 .ىلوملا نود هيلإ طاقسإلا نوكيف دبعلا قح حاكنلا

 . هركذ ىلإ جاتحي الف مولعم اذه : ليق نإف ءلاجرلاب قالطلا عاقيإ يأ

 ناكو ‹«تيبلا تريغ جوزلا تهرك اذإ ةيلهاحلا يف ةأرملا نأل ةجاح هركذ ىلإ ناك لب : بيجأ

 . لاجرلاب قالطلا» : -مالسلا هيلع- هلوقب كلذ عفرف ءاهنم اًقالط كلذ

 نأل ‹ هتآرما ىلع هالوم قالط عقي الو «هقالط عقو اهقلطو هالوم نذإب ةأرما دبعلا جوزت اذإو) م

 ةيمدآلا صاوخ نم حاكنلا كلم نأل :ش ( ىلوملا نود هيلإ طاقسإلا نوكيف دبعلا قح حاكنلا كلم

 هب انلق ول نکل ءهالوم نذإ نودب حاكنلا كلي نأ بجي ناكف «ةيرحلا لصأ ىلع اهيف ىقبف دبعلاو

 . هانكرتف ىلوملا ررضتل

# sfe 
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 قالطلا عاقيإ باب
 عقي اذهف كتقلطو « ةقلطمو « قلاط تن : هلوق حيرصلاف . ةيانكو حيرص : نيبرض ىلع قالطلا

 ‹احيرص ناكف «هريغ يف لمعتست الو قالطلا يف لمعتست ظافلألا هذه نأل « يعجرلا قالطلا هب

 اذإ كلذكو . لامعتسالا ةبلغل « هيف حيرص هنأل « ةينلا ىلإ رقتفي الو «صنلاب ةعجرلا بقعي هنو

 قاثو نع قالطلا ىون ولو . هيلع دريف ةدعلا ءاضقناب عرشلا هقلع ام زيجنت دصق هنأل ةنابإلا یون

 ءاضقلا يف نيدي مل

 هعونت نايب يف عرش هفصوو قالطلا لصأ ركذ الو . قالطلا عاقيإ نايب يف باب اذه يأ :ش

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ًالصفم هنایب ءيجي ام ىلع عاقيإلا ثيح نم

 رهظ ام وهو حيرص : امهدحأ يأ :ش (حيرص : نيبرض ىلع) :م قيلطتلا يأ :ش (قالطلا) :م

 ال ام يهو ةيانك يناثلاو يأ :ش (ةيانكو) :م هدارم عماسلا مهف ىلإ قبسي ثيحب ءاًتيب ًاروهظ هب دارملا

 لاقو « مهباحصأو برعلا ةمئأ دنع ةينلاو مزعلا درجمب عقي ال قالطلا مث . ةينب الإ هنم دارملا رهظي

 هب عقي اذهف كتقلطو ةقلطمو قلاط تنأ) :م هتآرمال لجرلا لوق يآ :ش ( هلوق حيرصلاف) :م

 يف لمعتست الو قالطلا يف لمعتست ظافلألا هذه نأل) :م يعجرلا قالطلا يأ :ش (يعجرلا قالطلا

 يف نهدرب قحأ نهتلوعبو # : ىلاعت هلوق وهو :ش ( صنلاب ةعجرلا بقعي هنآو اًحيرص ناكف هريغ
 . ةيجوزلا لطبي ال يعجرلا قالطلا نأ ىلع لدف العب هامس ۸ : ةرقبلا) كلذ

 . هكلم لاوز ىلع لدي درلا ظفل :تلق نإف

 «كلملا لاوز تابثإ نم ببسلا در نوكيف «كلملا لاوز ببس داقعنا دعب درلا مسا قلطأ :تلق

 . خسف هنأو بيعلاب هدر : لاقي امك خسفلا ىلع درلا قلطيو «ببسلل اخسف نوكيو

 ىلع ةلالد الو قالطلا ىلع يأ :ش (لامعتسالا ةبلغل هيف حيرص هنأل ةينلا ىلإ رقتفي الو) :م

 . قالطلا ريغ لامتحال ةينلا ىلإ حيرصلا رقتفي :دواد لاقو . ءاهقفلا عامجإب اذهو ءةنونيبلا

 مهبملا نييعت يف ةينلاو قالطلا يف لامعتسالا يفن ربتعي الف « حوجرم لامتحالا اذه :تلق

 :م حيرصلا ظفلب :ش (ةنابإلا ىون اذإ) :م ةعجرلل ابقعم نوكي اذكو يأ :ش (اذكو) :م هيف ماهبإلاو

 < ثاريملا مرحي هثروم لتق اذإ ثراولاك :ش (هيلع دريف ةدعلا ءاضقناب عرشلا هقلع ام زيجنت دصق هنأل)

 .عرشلا هرخأ ام ليجعت دصق هنأل

 ول ينعي «حتفلا حصفألاو ءناتغل اهرسكو واولا حتفب :ش (قاثو نع قالطلا ىون ولو) :م

 مهلوق : برغملا يفو . ءاضق قدصي مل ينعي :ش (ءاضقلا يف نيدي مل) :م ديق نع قالطلا ىون
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 لمعلا نع قالطلا هب ىون ولو . هلمتحي هنأل ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف نيديو «رهاظلا فالخ هنأل

 ديقم ريغ وهو ديقلا عفرل قالطلا نأل « ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف الو « ءاضقلا يف نيدي مل
 لمعتسي هنأل ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف نيدي هنأ - هللا همحر-ةفينح يبأ نعو .لمعلاب

 ةلمعتسم ريغ اهنأل ةينلاب الإ اًقالط نوكي ال -ءاطلا نيكستب- ةقلطم تنأ : لاق ولو .صيلختلل

 . ةدحاو الإ هب عقي الو : لاق . احيرص نكي ملف اًقرع هيف

 قدصي الف رهاظلا فالخ قاثو نع قالطلا ةين نأل يأ :ش (رهاظلا فالخ هنأل) :م قدصي يأ نيدي

 ىلع علطم هللاو :ش (هلمتحي) :م همالك نأل يأ :ش (هنأل یلاعت هللا نیبو هنیب امیف نیدیو) :م ءاضق

 ليوأتب ديق وهو : لمكألا لاق . ريكذتلاب :ش (لمعلاب ديقم ريغ وهو ديقلا عفرل قالطلا نأل «ىلاعت

 . حاكنلا وهو قالطلا هعفري يذلا ديقلا ىلإ دوعي ريمضلا لب « ءىشب سيلو «تاذلا وأ صخشلا

 ال ء ًالصأ لمعلا نع قالطلا ةينب حصي الف حاكنلاب لمعلاب ديقم ريغ وهو : يزارتألا لاقو

 . الص لمعلا نع قالطلا ةين حصت الف لمعلاب ةأرملا ديقم ريغ جوزلا يأ ىنعملاو . ةنايد الو ءاضف

 اهاور ةياور هذه :ش (یلاعت هللا نيبو هنیب امیف نیدی هنآ - یلاعت هللا همحر - ةفينح يأ نعو) :م

 تن هانعم ناکف :ش (صیلختلل لمعتسي) :م قالطلا نأل يآ :ش (هنأل) :م ةفينح يبأ نع نسحلا

 ًالوصوم اذك لمع نم قلاط تنأ : لاق اذإ امآ .هركذب حرصي مل اذإ اذهو « لمعلا نع ةصلخم

 .ةدحأو ةياور ءاضقو ةنايد قدص

 ءاًقرع هيف ةلمعتسم ريغ اهنأل ءةينلاب الإ اًقالط نوكي ال -ءاطلا نيكستب -ةقلطم تنأ : لاق ولو) :م

 ولو .ةينلا ىلإ جاتحت ةيانكلاو ءةطساولا مدحل ةيانك ناك اًحيرص نكي مل اذإ :ش ( اًحيرص نكي ملف

 هب دري مل هنأل قلطت مل ديقلا اذه نم ققلاط تنأ : لاق ولو . ىون نإو عقي ال قلاط يأ ءاطلاب لاق

 . حاكنلا ديق

 قالطلا كرت يف ءاضقلا يف قدصي الو اًنالث تقلط ديقلا اذه نم اًنالث قلاط تنأ : لاق ولو

 . حاكنلا ديق تارم ثالث عفتري اغإو « تارم ثالث ديقلا اذه عفر روصتي ال هنأل

 ‹«نيعض ذوم يف ةلأسملا هذه ركذ لمع وأ لغ وأ ديق نم قلاط تنأ : لاق ول : «ةريخذلا» يفو

 ىورو .ءاضقلا يف عقي هنأ ىرخألا يف باجأو ءءاضقلا يف عقيال نأ : امهدحأ يف باجأف

 : لاق نإو « قلطت مل لمعلا اذه نم وأ ديقلا اذه نم قلاط تنأ : لاق ول هنأ ةفينح ىبأ نع نسحل ا

 . مدقت امك اًنالث قلطت اًنالث

 : هلوقب لصتم -ىلاعت هللا همحر- يرودقلا مالك نم اذه :ش (ةدحاو الإ هب عقي الو :لاق) :م

 .ةدحاو الإ ةروكذملا ثالثلا ظافلألا نم دحاو لكب عقت ال يأ : يعجرلا قالطلا هب عقياذهف
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 ركذ نإف . هظفل لمتحم هنأل « ىون ام عقي -هللا همحر -يعفاشلا لاقو ‹ كلذ نم رثكأ ىون نإو

 ىلع اًبصن نوكيف هب ددعلا نارق حصي اذهلو « ملعلل ركذ ملاعلا ركذك ؛ ةغل قالطلل ركذ قلاطلا

 هنأل « ددعلا لمتحي الف ‹ قلاوط ثالثللو « ناقلاط ىنثملل ليق ىتح درف تعن هنأ انلو . زييمتلا

 يذلا ددعلاو « قيلطت وه قالطلاو قالطلا ال ةأرملل ةفص وه قالطلل ركذ قلاطلا ركذو هدض

 . ًاليزج ءاطع يأ« ًاليزج هتيطعأ :هلوقك « اًالث اًقالط هانعم «فوذحم ردصمل تعن هب نرتقي

 نب ورمعو يرصبلا نسحلا لوق اذهو هلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش ( كلذ نم رثكأ ىون نإو) :م

 . روث يبأو ناميلس يبأو يروثلاو يعازوألاو رانيد

 دمحأو رفزو ثيللاو «كلام لاق هبو «ثالث وأ نيتنث نم :ش (ىون ام عقي : يعفاشلا لاقو) :م

 يف هركذ «هنع عجرو هيضتري ملو « لوألا ةفينح يبأ لوق وهو « ةيرهاظلا بهذم وهو ةياور يف
 .(طوسبملا»

 ظفل ينعي :ش (قلاطلا ركذ نإف هظفل لمتحم هنأل) :م « ةياورلا رهاظ ريغ وهو : مئادبلا» يفو

 ركذك) :م هنم قتشملا نودب ققحتي ال وهو هتعن قلاطلا ظفل نوكل :ش (ةغل قالطلل ركذ) :م قلاطلا

 ملعل ركذ ملاعلا ركذ نإف «ةغل فوصوملاب اتباث ًاقصو يضتقي تعنلا ركذ نأل :ش (ملعلل ركذ ملاعلا

 . فصاولاب ال فوصومل اب ماق

 :م قلاط تنأ : هلوقب يأ :ش (هب ددعلا نارق حصي) :م هظفل لمتحم هنوکلو يآ :ش ( اذهلو) :م

 . زييمتلا حص امل ظفللا تالمتحم نم زييمتلاو :ش (زييمتلا ىلع اًبصن) :م ددعلا يأ :ش (نوكيف)

 الف «قلاوط ثالثللو ناقلاط ىنثملل ليق ىتح درف تعن) :م قلاط تنأ : هلوق يأ :ش (هنأ انلو) :م

 :ش (قلاطلا ركذو «دضلا لمتحي ال دضلا نأل) :م ددعلا لمتحي ال درفلا تعنلا يأ :ش (ددعلا لمتحي

 ةفص وه) :م قالطلا ركذ نأب هريدقتو «ةغل :ش (قالطلل ركذ قلاطلا ركذ) :م نإف : هلوق نع باوج
 :ش (قالطلل ال) :م ةأرملل ةفص نوكي قالط ىلع لدي وهو «يثالثلا نم تعن هنأل :ش (ةآرملل

 ىنعجب مالسك قيلطتلا ىنعمب وه يذلا قالطلا ينعي :ش (قيلطت وه) :م قالطلا ةفصب سيل ينعي

 ةأرملا هب فصتت ةرورض فصو هنأل لوألا نود لجرلا لعف هنأل يناثلا وه ةينلا لحمو « ميلستلا

 الو «ىضتقم مالكلا ةحص ةرورض اتباث ناكف هل احيحصت يناثلا يضتقي هنكل «جوزلا لعفب سيل

 . هل مومع

 ددعلا نأ هريرقت : هب ددعلا نارق حصي اذهلو : هلوق نع باوج :ش (هب نرتقي يذلا ددعلاو) م

 قلاط تنأ ينعي :ش (اًالث اًقالط هانعم فوذحم ردصمل تعن) :م قلاط تنأ : هلوقب يأ «نرقي يذلا

 تنأ : هلوق ال ةثالثلاب فوصوملا فوذحملا ردصلمل الإ ثالثلا عوقو ىلع لدي الف ءاًئالث اًقالط

 هتيطعأ) :م لئاقلا لوقك يأ :ش (هلوقك) :م هلوقب توعنملا فوذحملا ردصملا عوقول لثم مث «قلاط

 ال ‹ توعنملا فوذحملا ردصملا وه ءاطعلا ةرثك ءاذه ىلع لد يذلاف :ش (ًاليزج ءاطع يأ ًاليزج
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 ىون وأ ةين هل نكت مل نإفءاًقالط قلاط تنأ وأ « قالطلا قلاط تنأ وأ« قالطلا تنأ:لاق ولو

 ةثلاثلاو ةيناثلا ةظفللاب قالطلا عوقوو . ثالثف اًنالث ىون نإو ءةيعجر ةدحاو يهف نيتنث وأ ةدحاو

 ىلوأ ةداكو هديزي هنأو هعم ردصملا ركذو هركذ اذإف« قالطلا هب عقي هدحو تعنلا ركذ ول هنأل ءرهاظ

 « لداع يأ:لدع لجر : لاقي « مسالا هب داريو ركذي دق ردصملا نألف ىلوألا ةظفللاب هعوقو امو

 ‹ اًضيأ هب قالطلا عقي قالط تنأ :لاق ول اذه ىلعو « قلاط تنأ : هلوق ةلزنمب راصف

 . مهفاف ءاطعإلا درجم ىلع الإ لدي ال هنأل هتيطعأ هلوق

 ىون وأ ةين هل نكت مل نإف ءاًقالط قلاط تنأ وأ قالطلا قلاط تنأ وأ قالطلا تنأ : لاق ولو) :م

 ىون وأ يأ :ش (نیتنٹ وأ) :م ةدحاو ةقلط ثالثلا ظافلألا هذه نم دحاوب ىون وأ يأ :ش (ةدحاو

 هذهب قالطلا عقوف :ش (ةيعجر ةدحاو) :م ةقلط ظافلألا هذهب ةقلطلا يأ :ش (يهف) :م نيتقلط

 ثالث يأ :ش ( اًنالث ىون نإو) :م هيف لامعتسالا ةبلغل قالطلا يف ةحيرص اهنأل ارهاظ ظافلألا

 (ةفلاثلاو) :م قالطلا قلاط تن هلوق وهو :ش (ةيناثلا ةظفللاب قالطلا عوقوو. ثالثف) :م ةقلط تاقلط

 ربخ عفرلاب :ش (رهاظ) :م اًقالط قلاط تنأ : هلوق وهو ءةثلاثلا ةظفللاب قالطلا عوقو يأ :ش

 . قالطلا عوقوو هلوقل

 اذإف قالطلا هب عقي هدحو) :م ةفصلا يأ :ش (تعنلا ركذ ول) :م لجرلا نأل يأ :ش (هنأل) :م

 نأ لاحلاو يأ :ش (هنآو) :م تعنلا عم يأ :ش (هعم ردصملا ركذو) :م تعنلا ركذ اذإف يأ :ش (هرکذ

 ءامايق تمق كلوقك اديكأت يأ «ةداكو ردصملا ديزي يأ :ش (ةداكو هديزي) :م تعنلا عم ردصملا ركذ

 .اذإ باوج :ش (یلوأ) :م هلوقو «ادوعق تدعقو

 هب داريو ركذي دق ردصملا نألف) :م قالطلا تن هلوق وهو :ش (ىلوألا ةظفللاب هعوقو امأو) :م

 ةلزنمب) :م قالطلا تنأ : هلوق يأ :ش (راصف) :م ةغلابملل :ش (لداع يأ « لدع لجر : لاقي مسالا

 ‹قلاط ىنعمب هنآل :ش (اًضيأ هب قالطلا عقي « قالط تن : لاق ول اذه ىلعو ) :م :ش ( قلاط تنأ هلوق

 . حيرص لوق يف يعفاشلاو كلامو اندنعف «ةيانك وأ حيرص قالطلا تنأ هلوق يف فالخلاو

 . لافقلا ذخأ هبو «ةيانك اهنأ : يعفاشلا لاقو

 تنأ يف حصي ال امك «ثالثلا ةين هيف حص امل قلاط تنأ ةلزنب ناك ول قالطلا تن :تلق نإف

 . قلاط

 قالطلا امأو «مدقت امك درف تعن هنأل «قلاط يف حصي ال انإ ثالشلا ةين نأب : بيجأ :تلق

 . ثالثلا ةين تحصو «ةيردصملا بناج هيف حملي هب تفصو نإو «هلصأ يف ردصم وهف

 رثكأ ىون نإو ةدحاو نم رثكأ نكي مل قلاط تنأ : لاق ولف : «هرصتخم)» يف يواحطلا لاقو

 . انباحصأ نيب روهشمب كلذ سيلو « فيرعتلل قالطلا تنأ نيبو هنيب قرفو ءاهنم
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 ةين حصتو «هيف لامعتسالا ةبلغل قالطلا حيرص هنأ انيب امل اًيعجر نوكيو ء ةينلا ىلإ هيف جاتحي الو
 ‹ سانجألا ءامسأ رئاسك ربتعيف سنج مسا هنأل ةرثكلاو مومعلا لمتحي ردصملا نأل « ثالثلا

 لوقي وه . - هللا همحر-رفزل اًفالخ « اهيف نيتنثلا ةين حصت الو لكلا لامتحا عم ىندألا لوانتيف
 ةين : لوقن نحنو « ةرورض اهضعب ةين تحص « ثالثلا ةين تحص املف ثالثلا ضعب نيتنثلا نآ

 « ةيسنجلا ىنعم رابتعاب نيتنثلا ةين حصت ةمأ ةآرملا تناك ول ىتح اًسنج اهنوكل تحص اغنإ ثالثلا

 ظافلأ يف ىعارم دحوتلا ىنعم نأل اذهو « ددعلا لمتحي ال ظفللاو ء ددع ةرحلا قح يف ناتنثلا امأ

 .امهنم لزعمب ىنملاو ‹ ةيسنجلا وأ ةيدرفلاب امإ كلذو « نادحولا

 حصتو هيف لامعتسالا ةبلغل قالطلا حيرص هنآ ء انيب ام اًيعجر نوكيو ءةينلا ىلإ هيف جاتحي الو) :م
 ربتعیف) :م رشكلاو ليلقلا لوانتي :ش (سنج مسا هنأل ةرثكلاو مومعلا لمتحي ردصملا نأل ثالشلا ةين

 اهيف نيتنثلا ةين حصت الو لكلا لامتحا عم) :م دحاولا وهو :ش (ىندألا لوانتيف سانجألا ءامسأ رئاسك

 . كلامو يعفاشلا لاق هبو نيتنلا ةين حصي : لوقي هنإف :ش (رفزل اًئالخ

 عامج لاب :ش (ثالثلا ةين تحص املف «ثالثلا ضعب نيتنثلا نإ : لوقي) :م رفز يآ :ش (وه) م

 فصوي نأ حصي اذهلو «نينثالاو دحاولا لمنحي ردصملا نأل :ش (ةرورض اهضعب ةين تحص) :م

 . هظفل لمتحي هنأل « ةينلا حصتف «هب

 اغإ ثالثلا ةين) :م رفز باوج يف ينعي :ش (لوقن نحنو) :م يعفاشلاو كلام لاق : رفز لوقيو

 ةأرملا تناك ول ىتح) :م ةيددعلا ثيح نم قالطلل اًسنج ثالثلا نوكل يأ :ش (اًتسنج هنوكل تحص

 قح يف ناتنثلا امأ) :م اهقالط سنج كاذ نأل :ش (اهقح يف ةيسنجلا ىنعم رابتعاب نيتنثلا ةين حصت ةمأ

 نينثالا ظفل يأ :ش (ظفللاو) :م ارابتعا دحاو الو «ةقيقح دحاو ال ضحم ددع يأ :ش (ددع ةرحلا
 لمتحي ال ظفللا نوك يأ :ش (اذهو) :م . هيلع ددعلا دح قدص مدعل :ش (ددعلا لمتحي ال) :م

 : يرهوجلا لاق «دحاو عمج واولا مضب :ش (نادحولا ظافلأ يف ىعارم دحوتلا ىنعم نأل) :م ددعلا

 ديزك تاذلا رابتعاب امإ دحوتلا ةاعارمو « نابشو باش لثم نادحو عمجلاو  ددعلا لصأ دحاولا

 نم دبالف . قالطلا ظفل يف عونت الو « ناويحلاك سنجل ا رابتعاب امإو «لجرك عونلا رابتعاب امإو
 . هيف دحوتلا ةاعارم

 وأ ةقيقحلا قيرطب :ش (ةيدرفلاب امإ) :م نيرمألا دحأب نوكي دحوتلا ةاعارم يأ :ش (كلذو) :م

 ةينلا ةحص نإ انلق امك رابتعالا قيرطب وهو :ش (ةيسنجلا وأ) :م هلوقب هيلإ راشأو « رابتعالا قيرطب
 ددعت دنع ارابتعادحاو وهو اهقالط سنج ثالثلا نأ رابتعاب قلاط تنأ هلوقب ثالثلا يف

 لزعمب ىنئملاو) :م ددع اهن رابتعاب ال دحاو ثالثلا نأ رابتعاب ثالثلاب ةينلا تحصف ءسانجألا

 بسحب ال ديحوتلا ىنعم هيف دجوي مل هنأل «ةيسنجلاو ةيدرفلا نم لزعجب نانثالا يأ :ش (امهنم

 رمألااذه نعانأ لاقي :ديرد نبا لاقو . هنعديعب لزعمب ىنعمو «ةيسنجلا بسحب الو تاذلا
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 ىرخأ قالطلا : يلوقبو « ةدحاو قلاط يلوقب تدرأ :لاقو « قالطلا قلاط تنأ : لاق ولو

 اذإ . ناتيعجر عقتف قلاطو « قلاط تن : لاق هنأكف « عاقيإال حلاص امهنم دحاو لك نأل «قدصي

 ‹ قالطلا عقو ةلمجلا نع هب ربعي ام ىلإ وأ « اهتلمج ىلإ قالطلا فاضأ اذإو « اهب الوخدم تناك

 كتبقر : لوقي وأ« ةأرملا ريمض ءاتلا نأل « قلاط تنأ لوقي نأ لثم كلذو « هلحم ىلإ فيضأ هنأل

 ؛ كهجو وأ كجرف وأ كدسج وأ كندب وأ كحور وأ « قلاط كسأر وأ « قلاط كقنع وأ «قلاط
 : ىلاعت هللا لاق . امهريغ اذكو « رهاظف ندبلاو دسحجلا امأ « ندبلا عيمج نع اهب ربعي هنأل

 . :٤( ءارعشلا ) (نيعضاخ اهل مهقانعأ تلظف]ل : لاقو (۹۲: ءاسنلا ) € ةبقر ريرحتفل

 . حنتم يأ لزعمب

 :ش (ىرخآ قالطلا يلوقبو «ةدحاو قلاط يلوقب تدرأ : لاقو « قالطلا قلاط تنأ : لاق ولو) :م

 :م قالطلا : هلوق نمو قلاط : هلوق نم يأ :ش (امهنم دحاو لك نأل قدصي) :م ىرخأ ةقلط يأ

 ناتقلط يأ :ش (ناتيعجر عقتف قلاطو قلاط تنأ : لاق هنأكف) :م تنأ رامضإب :ش (عاقيإال حلاص)

 لوق سايق وهو «يناثلا يغلأ اهب لوخدم ريغ تناك نإو :ش (اهب لوخدم تناك اذإ) :م ناتيعجر

 . يعفاشلا

 يورم كلذو «رفعج يبأ هيقفلا نع ؟ريغصلا عماجلا حرش» يف هلقن اذكه : يزارتألا لاقو

 الإ عقي الف ‹ هردصم اًقالطو تعن قلاط نأل يودزبلا مالسإلا رخف هعنمو فسوي يبأ نع

 . قالطلا قلاط تن يف اذكو «ةدحاو

 ءاتلا نأل « قلاط تنأ : هلوق لثم ةأرملا ةلمج ىلإ يأ :ش (اهتلمج ىلإ قالطلا فاضأ اذإو) :م

 لثم ةلمجلا نع هب ربعي ام ىلإ قالطلا فاضأوأ يأ :ش (ةلمجلا نع هب ربعي ام ىلإ وأ) :م ةأرملا ريمض

 هلحم ىلإ فيضأأ قالطلا نأل يأ :ش (هلحم ىلإ فيضأ هنأل قالطلا عقو) :م قلاط كتبقر : هلوق

 هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش (كلذو) :م ةأرملا نع ةرابع يهو ةبطاخملا ريمض ءاتلا نأل «ةآرملا يهو

 . هلحم ىلإ فيضأ

 ( لوقي وأ) :م ركذ امك اهنع ةرابع يهو :ش ( ةأرملا ريمض ءاتلا نأل قلاط تنأ : لوقي نأ لثم) :م

 وأ كحور وأ «قلاط كسأر وأ ‹ قلاط كقنع وأ «قلاط كتبقر ) لوقي نأ هلوق ىلع اقطع بصنلاب :ش

 دسجلا امآ ندبلا عيمج نع) :م ظافلألا هذهب يأ :ش (اهب ربعي هنأل كهجو وأ كدسج وأ كجرف وأ كندب

 نم ندبلاو دسجلا ريغ يأ :ش (امهريغ اذكو) :م ةأرملا ةلمج نع ةرابع امهنأل :ش (رهاظف ندبلاو

 ((ةيقر ريرحتف  ىلاعت هللا لاق ) : هلوقب هحضويو كلذ نايب يف عرش مث . رهاظ ةروكذملا ظافلألا

 مهقانعأ تلظف) : ىلاعت هللا لاقو) :م اهنيعب ةبقرلا دري ملو كولم ريرحت يأ :ش (۹۲ ةيآلا : ءاسنلا)

 ولو ةعضاخ : لقي ملاذهلو « تاوذلا قانعألاب دارأو ٤( ةيآلا : ءارعشلا ) :ش ((نيعضاخ اهل
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 مدلا ليبقلا اذه نمو. هسفن ىنعمب هحور كلهو « برعلا

 جورفلاب دارأو'"( «جورسلا ىلع جورفلا هللا نعل »: ايك لاقو) :م ةعضاخ ليقل قنعلا ةقيقح اهب ديرأ

 . ادج بيرغ ثيدحلااذهو «ءاسنلا

 نبا هجرخأ ثيدحب دهشتسا ثيح نيدلا ءالع انخيش دعب اذهلو ثيداحألا جرخم لاقو

 نأ جورفلا تاوذ نع ىهن ب يبنلا نإ : -امهنع هللا يضر- سابع نبا لاق ؟لماكلا » يف يدع

 اهب ربعي يتلا ءاضعألا يه جورفلا نأ ىلع روكذملا ثيدحلاب لدتسا فنصملا نإف « جورسلا نبكري

 . هيلإ هدانتساب قالطلا عقي ثيحب قنعلاو هجولاك ةأرملا ةلمج نع

 نبا نع ينزملا يلع نب يلع نع اًضيأ يدع نبا جرخأو «كلذ نع يبنجأ يدع نبا ثيدحو

 ‹« «جورسلا نبكري نأ جورفلا تاوذ ةي هللا لوسر ىهن »: لاق سابع نبا نع ءاطع نع جيرج

 . لوهجم هنإ : لاقو « ىلع يبأ نب ىلعي هفعضو

 اذكو صخشلا لب وضعلا هب دارملا سيلو « مهريبك يأ :ش (موقلا سأر نالف :لاقيو) م

 . الاس كسأر ماد ام نسح يرمأ : لاقيو ءاسأر اذكو اذك قتعأ نالف : لاقي

 ‹ قلاط كنم سأرلاو قلاط كسأر : لاق اذإ امأ « سأرلا ةفاضإب ملكت اذإ اميف اذه نكل

 حرش» يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاقف ‹قلاط كنم وضعلا اذه : لاقو ءاهسأر ىلع هدي عضوو

 نأل «هجو تن يأ :ش (برعلا هجو ايو) :م تاذلا هب داري ال نأ ههجوو ءيشب عقي ال : “يفاكلا

 هللا لاقو ‹ تاذلا هب نودیریو «هجواي : ضعبل مهضعب لوقب برعلا نيب عئاش لامعتسالا

 يفو . تاذلا هب دارأ :ش (هسفن ینعمب هحور كلهو) :م هتاذ يأ (ههجو الإ كلاه ءيش لك # : یلاعت

 ‹عقيالو هدقفب ىقبي ناك نإو عقي هدقفب ناسنإلا ىقبي ال وضعلا ىلإ ةفاضإ نأ يأ : «عيبانيلا»

 . بلقلا يف ةياور ال : ينانيغرملا لاق ‹«بلقلا هيلع دري ليقو هدقفب ناسنإلا ىقبي ال قتعلا يف هلثمو

 قلاط كضعب لاق ولو ىون نإو « عقيل ندبلا نع هب ربعي ال وضع ناك نإو : «طيحملا» يفو

 يفو « قلطت اهنأ يناولحلا ةمئألا سمش ركذو « قلطت ال اهنأ يسخرسلا ةمئألا سمش ركذ

 يبأ دنع عقي قلاط كتسإ لاق ول : لمكألا ةنازخ يفو « عقيال قلاط كربو : لاق ول «تادايزلا»

 . كجرف لاق ول امك فسوي

 : لاق ولو ‹ دمحأل لوق الو « اًقالخ كحبي ملو عقي قلاط كتسإ لاق ول : (ةضورلا» يفو

 يأ :ش (مدلا ليبقلا اذه نمو) :م عقي ال كرعش وأ كعبصأ وأ كرفظ وأ كمغلب وأ « قلاط كترخ

 ءةلافكلا باتك ةياور يه ةياور يف عقي هنأ قلاط كمد : لاق نأب «مدلا ندبلا ةلمج نع هب ربعي امم

 .ادج بيرغ ٤۳۷( /۳) يعليزلا لاق (۱)
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 لوقب نأ لثم اهنم اًعئاش اءزج قلط نإ اذكو « رهاظ وهو سفنلا هنمو رده همد : لاقي« ةياور يف

 نوکی اذکف هريغو عيبلاك تافرصتلا رئاسل لحم معئاشلا ءزحلا نأل «قلاط كثلث وأ قلاط كفصن

 وأ قلاط كدي : لاق ولو .ةرورض لكلا يف تبثيف « قالطلا قح يف أزجتي ال هنأ الإ « قالطلل ًالحم

 لك يف فالخلا اذكو «عقي : - هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو «قالطلا عقي مل قلاط كلجر

 .ندبلا عيمج نع هب ربعي ال نعم ءزج

 ول هنإف حصت ال مدلا ىلإ قالطلا ةفاضإ نأ قاتعلا باتك يف راشأو حصي ناسنإلا مدب لغ ول هنإف

 .اذه ركذي مل يرودقلا نأل ليبقلا اذه نم لاق امنو « قتعي ال رح كمد : لاق

 وهو سفنلا) :م ليبقلا اذه نمو يأ :ش (هنمو) :م رده هسفن نأ هب داري :ش ( رده همد لاقی) :م

 اًنئاش اءزج قلط نإ) :م قالطلا عقي اذكو يأ :ش (اذكو) :م تاذلا نع ةرابع سفنلا نأل :ش (رهاظ

 (هريغو عيبلاك تافرصتلا رئاسل لحم عئاشلا ءزحلا نأل قلاط كئلث وأ قلاط كفصن : لوقي نأ لثم اهنم

 .:ش

 (لكلا يف تبثيف قالطلا قح يف ًأزجتي ال هنأ الإ « قالطلل الحم نوكي كلذكف) :م ةيصولا وحن

 . ؤزجتلا ناكمإ مدع وهو «ةرورضلا لجأل يأ :ش (ةرورض) :م ةآرملا لك يف قالطلا تبثي يأ :ش

 هبو :ش (عقي : يعفاشلاو رفز لاقو ‹ قالطلا عقب مل « قلاط كلجر وأ قلاط كدي : لاق ولو) :م

 ضعب دنع عقياهيلجر وأ اهيدي ىلإ قالطلا فاضأ ولو : يجورسلا يفو .دمحأو كلام لاق

 عيمج ديلاب دارأ ول هنآ انباحصأ بهذمب هبشألا : يضاقلا لاقو « ةدحاولا ديلا فالخب < انباحصأ

 . عقي ندبلا

 :م عقي ندبلا عيمج ديلاب ىون ول : «فاصنإلا» يف يزوجملا نب طبس ةمئألا سمش لاقو

 :ش (ندبلا عيمج نع هب ربعي ال نيعم ءزج لك يف) :م يعفاشلاو رفز نيبو اننيب يأ :ش (فالخلا اذكو)

 ردصلاو دخلاو فنألاو بجاحلاو نذألا يهو ركذت مل ءاضعأ تيقب دقو « لجرلاو ديلاو عبصألاك

 ‹ اههبشي ام اهريغو ةرارملاو ةئرلاو مدقلاو ةبكرلاو بنج لاو ةرصاخلاو فتكلاو نسلاو يدثلاو

 . مدقت ام اهمكح ذخؤيو

 نسلا يف عقيال دمحأ دنع الإ كلذ عيمج يف ىتالطلا عقي : ةثالشلا ةمئألاو رفزدنعو

 نبللاو ينملاو لوبلاك اهتالضفو نينجلا ىلإ ةفاضإلاب عقي ال : طيسبلا يفو « انلوقك رعشلاو رفظلاو

 نم مهنمو تالضفلاك ليق عمدلاو « نينجلا يف الإ عقي هنأ هجو هيفو «قرعلاو عمدلاو طاخملاو

 : اهحورو اهتايح يفو «عقياهوحنو بلقلاو ةئرلاو دبكلاك ةنطابلا ءاضعألا يفو هب عوقولاب عطق

 عقي ال نوللاو حبقلاو نسحلاك تافصلا يفو « محشلا يف ةايح الو ددرت اهمحشو اهنمسو « عقي

 . رصقلاو ضرعلاو لوطلا ركذي ملو
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 قالطلل الحم نوكیف حاكنلا مكحل الحم نوكي هلاح اذه امو « حاكنلا دقعب عتمتسم ءزج هن امهل

 اذإ ام فالخب « عئاشلا ءزجملا يف امك « لكلا ىلإ يرسي مث ةفاضإال ةيضق هيف مكحلا تبثيف

 يفو ءزجلا اذه يف لحلا بلغت ءازجألا رئاس يف ةمرحلا ذإ عنتم يدعتلا نأل حاكنلا هيلإ فيضأ

 وأ اهقير ىلإ هفاضأ اذإ امك وغليف هلحم ريغ ىلإ قالطلا فاضأ هنآ انلو.بلقلا ىلع رمألا قالطلا

 ديلا يف ديق الو « ديقلا عفر نع ءيبني هنأل « ديقلا هيف نوكي ام قالطلا لحم نأل اذهو « اهرفظ

 . قالطلل الحم نوكي اذكف « هيلإ هتفاضإ

 حاكنلا دقعب عتمتسم ءزج) :م نيعملا ءزجلا نأ يأ :ش (هنأ) :م يعفاشلاو رفزل يأ :ش (امهل) :م

 :ش (حاكنلا مكحل ًالحم نوكي) :م هلاح حاكنلا دقعب عاتمتسالا نوكي يذلا يأ :ش (هلاح اذه امو

 . حاكنلل الحم ءيشلا ناك ام لكو

 :م عاتمتسالا يف يأ :ش (هيف) :م قالطلا مكح يأ :ش (مكحلا تبثيف قالطلل ًالحم نوكيف) :م

 :م ةأرملا لك ىلإ يأ :ش (لكلا ىلإ يرسي مث) :م هيف قالطلا ةفاضإل ةيقوت يأ :ش (ةفاضإلل ةيضق)

 باوج اذه :ش ( حاكنلا هيلإ فيضأ اذإ ام فالخب) :م لكلا ىلإ يرسي :ش (عئاشلا ءزحلا يف امك)

 ىلإ يرسي مث «هيلإ فيضأ اذإ حاكنلا دقعنال « حاكنلا مكحل الحم نيعملا ءزجلا ناك ول لاقيامع

 . حاكنلا هيلإ فيضأ اذإ ام فالخب هلوقب باجأف . لكلا

 (ءزجلا اذه يف لحلا بلغت ءازجألا رئاس يف ةمرحلا ذإ عنتم) :م ةيارسلا يأ :ش ( يدعتلا نأل) :م

 ةمرحلا ةبلغ ىلع قالطلا يضم ينعي :ش ( بلقلا ىلع رمألا قالطلا يفو) :م نايرسلا نم عنميف :ش

 . ءازجألا رئاس يف لحلا بلغت ءزجلا اذه يف

 يآ :ش ( هفاضأ اذا امك) :م عقي ال ينعي :ش (وغليف هلحم ريغ ىلإ قالطلا فاضآ هنأ انلو) :م

 (اذهو) :م قلاط كرفظ لاق نأب :ش ( اهرفظ وأ) :مقلاط كقير لاق نأب :ش ( اهقير ىلإ) :م قالطلا

 . قالطلا يأ :ش ( هنأل ديقلا هيف نوكي ام قالطلا لحم نأل) :م هلبق امل حيضوت :ش

 ال ديلاو « هيلع ةردقلا عم عنملا نع ةرابع هنأل :ش ( ديلا يف ديق الو ديقلا عفر نع ئبني) :م

 :م اهيف ديقلا ىنعم مدع لجألو يأ :ش ( اذهلو) :م دیقلاب فصوت الف ‹ هيلع ةرداق اهنوکب فص وت

 فالخب) :م حاكنلا دقعني ال ةأرملا تلبقو كدي تحكن لاق ولف :ش ( اهيلإ حاكنلا ةفاضإ حصت ال)

 عئاشلا ءزجلا ىلإ حاكنلا ةفاضإ يا :ش ( هيلإ هتقاضإ حصت ىتح اندنع حاكنلا لحم هنأل عئاشلا ءزجل ا

 ادي تبت# : ىلاعت هللا لاق « ندبلا لك ىلع قلطت ديلا نأ ثيدحلاو ةيآلا يف ءاج دق ليق نإف
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 اهقلط نإو . ندبلا عيمج نع امهب ربعي ال هنأل حصي ال هنأ رهظألاو  نطبلاو رهظلا يف اوفلتخاو
 ازجتي ال ام ضعب ركذو« ازجتب ال قالطلا نأل ةدحاو ةقيلطت اًقلاط تناك اهشلث وأ هقيلطت فصن

 .انيب امل هامس ءزج لك یف باوحلااذکو « لكلا رك ذك

 عقي ال ملف “درت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع»: يب لاقو . هسفن يأ ١( ةيآلا: دسملا ) بهل يبأ
 ديلا بحاص هب دارأ ؛طوسبملاو» «ءارسألا» ىف ركذ دق : انلق . لكلا نع ربعي هنأ رابتعاب قالطلا

 ناكف « رجح اب ةي يبنلا يمر دارأ هنأل ديلا ىلإ كالهلا فاض ةيآلا يفو « فاضملا فذح ىلع

 قالطلا عقي ندبلا نع ةرابع موقلا فرع يف ناك ولو . ندبلا عيمج هب دارملا نأ ىلع ًاليلد كلذ

 . عقيال فرعلا كلذ دالب يف نكي مل ول ىتح « فرعلا ىلع ىنبي قالطلاو . ديلا ىلإ هتفاضإب

 وهو . قلطت مل وهام يردي ال وهو هب ملكت اذإ يبرعلاو « عقي ةيسرافلاب يطبنلا قلط ول اذهلو

 ‹ قلاط كنطب وأ قلاط كرهظ لاق اذإ ينعي :ش ( نطبلاو رهظلا يف اوفلتخاو) :م . هيف ةشقانم ال باب

 امك لكلا نع رهظلاب ربعيو «امهنودب حاكنلا روصتي ال ذإ « لصألا ىنعم يف نطبلاو رهظلا نآل
 ( قالطلا حصي ال هنأ رهظألاو) :م« ىنغ رهظ نع الإ ةقدصال» يَ هلوقو ‹ كرهظ يوقي نالف لاقي

 ولو . :ش (ندبلا عيمج نع) :م نطبلاو رهظلا يأ :ش ( امهب ربعي ال هنأل) :م قالطلا عقي ال يأ :ش

 . ًارهاظم نوكي ال يمأ رهظك يلع كنطب وأ كرهظ : لاق

 لاق وأ يأ :ش ( اهثلث وأ) :م ةقيلطت فصن قلاط تنأ لاق نأب :ش ( ةقيلطت فصن اهقلط نإو) :م

 ًازجتي ال ام ضعب ركذو ًأزجتي ال قالطلا نأل« ةدحاو ةقيلطت ًاقلاط تناك) :م ةقيلطت ثلث قلاط تنأ

 كلذب ءيش عقيال يأرلا ةعيبرو سايقلا تاقث لاقو . ءاملعلا ةماع لوق اذه :ش ( لكلا ركذك

 عقي ينعي :ش ( هامس ءزج لك يف باوجلا اذكو) :م قالطلا نم ءزج فلآ نم ثلثو ءزجلاو فصنلا

 ًأزجتي ال هنأ وهو :ش ( انيب ال) :م لكلا نع ًاوفع نوكي صاصقلا ضعب نع وفعلاك كلذو « ةدحاو

 ةقيلطت ءازجأ عقوأ هنأل ةدحاو عقي ةقيلطت يفصن قلاط تنأ لاق ولو . هلك ركذك هضعب ركذو

 ثلثو ةقيلطت فصن قلاط تنأ هتءوطومل لاق ولو .دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « ةدحاو

 لك يف ةقيلطتلا ركن هنإف « ءزج ةدحاو ةقيلطت لك نم عقوأ هنأل ثالث عقي ةقيلطت عبرو ةقيلطت

 اهنأل ةدحاو عقيةءوطوملا ريغ يفو « ىلوألا ريغ ةيناثلا تناك ةركن تديعأ اذإ ةركنلاو « ةملك

 ةدحاو عقياهعبرو اهثلثو ةقيلطت فصن لاق ولو « قلاطو قلاط تن لاق ول امك « ىلوألاب تناب

 . حصألا وهو « ةياورلا رهاظ وهو « ةيانكلا فرحب ةدحاو ةقيلطت ىلإ ءازجألا فاضأ هنأل

 نع ةداتق قيرط نم ۸٠۲( /۲) ةجام نباو ٥٦٦( /۳) يذمرتلاو ۲۹٦( /۳) دواد وبأو (۸ /٩)دمحأ هج رخأ (۱)

 اعوفرم . . . ةرمس نع نسحلا
 عمس هنأ لوقلا ىلعو «بيذهتلا بيذهت» نم نسحلا ةمجرت يف عجاريلف فالخ ةرمس نم نسحلا عامس يفو : تلق

 . سلدم وهو ةداتق ةنعنع يهو ىرخأ ةلع كانه اًضيأو سلدم وهو نعنع دق انه وهف هنم
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 اذإف ‹ ةقيلطت نيتقيلطتلا فصن نأل اًنالث قلاط يهف نيتقيلطت فاصنأ ةثالث قلاط تنأ اهل لاق ولو

 ةثالث قلاط تنأ : لاق ولو . ةرورض تاقيلطت ثالث نوكت نيتقيلطت فاصنأ ةثالث نيب عمج

 نأل تاقيلطت ثالث عقي ليقو .لماكتيف فصنو ةقلط اهنأل « ناتقيلطت عقي ليق ةقيلطت فاصنأ

 نيب ام وأ نيتنث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنأ: لاق ولو . اًنالث ريصتف « اهسفن يف لماكتي فصن لك

 يهف ثالث ىلإ ةدحاو نيب امأ وأ ثالث ىلإ ةدحاو نم لاق ولو «ةدحاو يهف نيتن ىلإ ةدحاو

 رفز لاقو ‹ ثالث ةيناشلا يفو « ناتنث عقي :ىلوألا يف الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «ناتنٹ

 ةدحاو عقت ةيناثلا يفو  ءيش عقي ال ىلوألا يف هللا همحر

 نكنيب ةوسن عبرأل لاق ولو . هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاق هبو ناتنث عقي : خياشملا ضعب لاقو

 وأ ناتقيلطت نكنيب كلذكو . ىعفاشلا لاق هبو « ةدحاو ةقيلطت نهنم ةدحاو لك تقلط ةقيلطت

 ثالث نهنم ةدحاو لك ىلع عقياعيمج نهنيب ةقيلطت لك نأ ىوناذإ الإ « عبرأ وأ ثالث

 سمخ نكنيب لاق نإو «ناتقيلطت نهنم ةدحاو لك ىلع عقي هنإف . نيتيقيلطتلا يف الإ «تاقيلطت

 عست لاقف نامثلا نع داز نإف .نامث ىلإ داز ام اذكو « نيتقيلطت لك تقلط هل ةين الو تاقيلطت

 . ًاثالث قلاط نهنم ةدحاو لكف نامثلا ىلع داز نإف « ًاثالث نهنم ةدحاو لك تقلط

 ‹ ةقيلطت نيتقيلطتلا فصن نأل .ةثالث قلاط يهف نيتقيلطت فاصنأ ةثالث قلاط تنأ اهل لاق ولو) :م

 عماجلا» صاوخ نم هذهو :ش ( ةرورض تاقيلطت ثالث نوكت نيتقيلطت فاصنأ ةثالث نوب عمج اذإف

 وهاذهو :ش ( ناتقيلطت عقي لبق ةقيلطت فاصنأ ةثالث قلاط تنأ لاق ولو) :م رهاظ وهو ريغصلا

 حرش يف يباتعلاو سانجألا يف يقطانلا بهذ هيلإو« دمحم نع !ريغصلا عماحلا» يف لوقنملا

 . «ريغصلا عماجلا»

 ريصيف فصنلا يأ :ش ( لماكتيف فصنو ةقلط اهنأل) :م؛ حيحصلا وه : يباتعلا لاقو

 ثالث يأ :ش ( ًاثالث ريصقف اهسفن يف لماكتب فصن لك نأل تاقيلطت ثالث عقي ليقو) :م . نيتقيلطت

 قلاط تنأ : لاق ول يأ :ش ( ةدحاو نيب ام وأ نيتنث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنأ : لاقولو) م. تاقیلطت

 ام وأ ثالث ىلإ ةدحاو نم لاق ولو) :م ةدحاو ةقلط يأ :ش ( ةدحاو يهف نيتنث ىلإ) :م ةدحاو نيب ام

 يبأ دنع) :م مكحلا يف روكذملا يأ :ش ( اذهو) :م ناتقلط يأ :ش ( ناتتث يهف ثالث ىلإ ةدحاو نيب

 ( ةيناثلا يفو) :م ناتقلط يأ :ش ( ناتن عقي) :م ىلوألا ةلأسملا يف يأ :ش ( ىلوألا يف الاقو . ةفينح

 . تاقيلطت ثالث عقي يأ :ش (ثالث) :م ةيناثلا ةلأسملا يف يأ :ش

 ىلع لمتشم مالكلا اذه :ش (ةدحاو عقت ةيناثلا يفو .ءيش عقي ال ىلوألا يف : رفز لاقو) :م

 نود ءادتبالا لخدي ةفينح يبأ دنعو « نالخدي ال رفز دنعو ناتياغلا لخدت امهدنعف نيتياغلا

 ؛ هيفاوفلتخاو «دحأ هب لقي ملو ءادتبالا نود ءاهتنالا لخدي نأ وه عبارلا مسقلاو - ءاهتنالا

 «ناخ يضاق هركذ «همالك رخآ وغليو ةدحاو عقي هنأ حيحصلاو «ةدحاو ىلإ ةدحاو نم : لاق

۳۱٦ 



 طئاحلا اذه نم كنم تعب لاق ولامك ةياغلا هل بورضملا تحت لخدت ال ةياغلا نأل سايقلا وهو

 هب داري فرعلا يف ركذ ىتم مالكلا اذه لثم نأ « ناسحتسالا وهو ءامهلوق هجو . طئاحلا اذه ىلإ

 نأ - هللا همحر- ةفينح يبأ لوق هجو . ةئام ىلإ مهرد نم يلام نم ذخ كريغل لوقت امك« لكلا

 نيب امو نيعبس ىلإ نيتس نم ينس نولوقي مهنإف رثكألا نم لقألاو لقألا نم رثكألا هلثم دارملا
 .انرکذ ام هب نودیریو نیعبس ىلإ نوتس

 لاقو . قلاط تنأ هلوق ىقبيو همالك رخآ وغليف ءادودحمو ًادح دحاولا ءيشلا نأب للعو

 ًادح ةدحاولا نوكت الف ىلوألاب دحاولا ريغ يهو ءةركن ةدحاو ىلإ نأل رظن هيف : يجورسلا

 .ًادودحمو

 ىلإو ىرخأ ىلإ ةدحاو نمو « ًافالخ كحي ملو ةدحاو ىلإ ةدحاو نم هقفلا عماوج نم

 يف . ثالث هدنعو . امهدنع ناتنثا نيتنث ىلإ نيتنث نمو نيتنث امهدنعو « هدنع ةدحاو :هيناثلا

 عقي ةفينح يبأ دنعو . ءيش عقيالرفز لوق سايق ىلع ىرخأ ىلإ ةدحاو نيب ام «طوسبملا»

 ‹ قافتالاب ةدحاو عقت ليقو فالخلا ىلع ليق ةدحاو ىلإ ةدحاو نمو . ناتنث امهدنعو «ةدحاو

 هبو ‹ سايقلا يف ةدحاو وهف ثالثلا ىلإ ةدحاو نم وأ ثالثلا ىلإ ةدحاو نيب ام هيفو ةياغلا وغلتو

 . ناتنث ةفينح يبأ دنعو ثالث امهدنعو « رفز لاق

 (ةياغلا هل بورضملا تحت لخدت ال ةياغلا نأل) :م سايقلا وه رفز لوق يأ :ش ( سايقلا وهو) :م

 نيبو اهنيب لصفلل ركذت اغنإ ةياغلا نأل ىنعملا وهو « ةياغلا هل برضت ىتلا ءيشلا تحت يأ :ش

 عماج» يف اذك «تاحوسمملا يف امك امهنيب لصفلا لصحيل هتحت لخدي ال نأ يغبنيف ٠ بورضللا

 . عيبلا يف رادجلا لخدي ال :ش ( طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا اذه نم كنم تعب :لاق ول امك) :م «يناهربلا

 اذه لثم نأ . ناسحتسالا وهو) :م دمحمو فسوي يبأ لوق هجو يأ :ش (امهلوق هجو) :م

 يلام نم ذخ كريغل لوقت امك« لكلا هب داري) :م سانلا فرع يف يأ :ش ( فرعلا يف ركذ ىتم مالكلا

 ميمعت هب ديري ولحلا ىلإ حلملا نم لك لاق ولاذكو « ةئاملا ذخأي نأ هل ناك :ش ( ةئام ىلإ مهرد نم

 قلطم ذإ « فلأب . ءارشلاب نذإ هل نوكي فلآ ىلإ ةئام نم دبعلا اذه يل رتشا ولاذكو . نذإللا

 . فراعتملا ىلع لمحي مالكلا

 بسحب مالكلا اذه لثمب يأ :ش ( هلثمب دارملا نأ هنع- ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ لوق هجو) :م

 مهنإف) :م امهنيب ام وهو :ش ( رثكألا نم لقألاو لقألا نم رثكألا) :م ةداعلاب جتحي ًاضيأ وهو «ةداعلا

 نم رثكألا ينعي :ش ( هانركذ ام هب نوديريو نيعبس ىلإ نيتس نيب ام وأ نيعبس ىلإ نیتس نم ينس نولوقي

 . نيتن ىلإ ةدحاو نم ىشمتي ال هنألرظن هيف: يزارتألا لاق . رثكألا نم لقألاو لقألا

 ‹ لقألا نم رثكألاو دحاولا هيف لقألاو « ثالثلا هيف رثكألا نأل ًاضيأ ىشمتي هنأب : بيجأو

 - قالطلا يف ينعي هيف رثكألا نأل هلوق نأل « ءيشب سيل اذه ليقو . ناتنثلا رشكألا نم لقألاو
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 ىلوألا ةياغلا مثرظحلا وه قالطلا يف لصألاو « ركذ امك ةحابإلا قيرط هقيرط اميف لكلا ةدارإو

 هيف ةياغلا نأل عيبلا فالخب اهعوقوب اهدوجوو ةيناثلا اهيلع بترتتل ةدوجوم نوكت نأ دبل
 .رهاظلا فالخ هنكل همالك لمتحم هنأل ‹ ءاضق ال ةنايد نيدي ةدحاو ىون ولو « عيبلا لبق ةدوجوم

 لاقو هيف ةروكذم ريغ ثالثلاو < ملكتملا مالك نم رثكألاو لقألا يف مالكلا اغنإو ‹ هيف مالكلا سیلو

 ثالث ىلإ ةدحاو نم - هلوق ىف كلذو امهنيب ناك اذإ لقألا نم رثكألا هب دارملا نأ : هلوق : لمكألا

 ىلعو -نيتنث ىلإ ةدحاو نم هلوق يف امك كلذو ‹ امهنيب نكي ملاذإ هانعم لقألا نم لقألاو هلوقو

 يعمصألا جاح مالسإلا رخف لاقو . رفز ريحتف « نينس عست نبا ًاذإ تنأ هل لاقف « نيعبس ىلإ نیتس

 نأ نيعبس ىلإ نيتس نيب ام لاقف كنس ام هل ليق لجر ىف كلوق ام هل لاقف « ديشرلا باب ىلع رفز

 :لاقو . دمحمو فسوي يبألرکذ ام اذه لشم يف نسحتسا :لاقو . نينس عست نبا نوکی

 الو ‹ نيروكذلا نيددعلا نيب ام ينس لجرلا لوق نم ةداعلاو فرعلا يف دارملا نأ هباوجو يزارتألا

 حصي الو « ةعست نوكي فيك نيتس نم رثكأ ناك امو « نيتس نم رثكأ امهنيب يذلا ددعلا نأ كش

 اذهو « نيددعلا نيب ام دارملا نأ ثالث ىلإ دحاو نيب ام هلوق يف رفز لوقي اذكو ٠ يعمصألا لاؤس

 . ملعلا اذه يف رفز يرطاخ هب دعاس ام

 ‹ةئام ىلإ مهرد نم ذخ هلوق يف امك لكلا هب داري امهلوق نع باوج :ش ( لكلا ةدارإو) م

 ذخ هلوق يف دمحمو فسوي وبأ يا :ش ( ركذ امك ةحابإلا قيرط هقيرط اميف) :م لكلا ةدارإ نأ هريدقت

 . كرادتلا باب دسني ال ىتح لكلا داري الف :ش ( رظحلا قالطلا يف لصألاو) :م يلام نم

 نأ هريدقت «ناتياغلا لخدت ال هنأ ههجوو «رفز لوق نع باوج :ش ( ىلوألا ةياغلا مث) :م

 «ةيناثلا ةياغلا يأ :ش ( ةيناثلا اهيلع بىترتتل ةدوجوم نوكت نأ دب ال) :م ةدحاولا يهو ىلوألا ةياغلا

 ال ةياغلا نأ رفز هلاق ام سايقلا نأ هلصاح :ش ( اهعوقوب اهدوجوو) :م ىلوألا دعب الإ ةيناث ال هنأل

 تعدف « ىلوألا لبق ةيناثلا عقوأ هنأل ‹ ىلوألا لاخدإ نم دب ال هنأ الإ ءايخغملا تحت لحخدت

 هيف انذخأف « ةثلاثلا عاقيإ الب حصي ةيناثلا عاقيإ امأ . اهعوقوباهدوجوو ءاهدوجو ىلإ ةرورضلا

 . سايقلاب

 يف امك « دودحملا يف نالخدي ال نيدحلا نأ رفز لوق نع باوج اذه :ش ( عيبلا فالخب) :م

 ملف :ش ( عيبلا لبق ةدوجوم هيف ةياغلا نأل) :م عيبلا فالخب هلوقب باجأف « طئاحلا اذه نم تعب هلوق

 :م سايقلا لصأ ىلع ايغملا نع ةجراخ ةياخلا بيقبف « ايغملا يف ةياغلا لاخدإ ىلإ ةرورضلا عقت
 :م ثالث ىلإ ةدحاو نم هلوق يف وأ ‹ ةثالث ىلإ ةدحاو نيب ام هلوق يف ينعي :ش ( ةدحاو ىون ولو)

 .هرخآ ىلإ رثكألا نم لقألا ةدارإل لمعتسي مالكلا اذه لثم نأ انركذ امل :ش ( رهاظلا
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 . ةدحاو يهف ةين هل نكت مل وأ «باسحلاو برضلا ىون ولو نتن يف ةدحاو قلاط تنأ :لاق ولو

 الو .- هللا همحر - دايز نب نسحلا لوق وهو باًسحلا فرعل ناتنث عقت : -هللا همحر- رفز لاقو

 بجوي ال ةقيلطتلا ءازجأ ريثكتو بورضملا ةدايز يف ال ءازجألا ريثكت يف هرثأ برضلا لمع نأ

 فرظلاو ‹ عمجلل واولا فرح نإف « هلمتحي هنأل « ثالث يهف نيتنثو ةدحاو ىون نإف « اهددعت

 ىون نإو « نيتنثو ةدحاو هلوق يف امك ةدحاو عقت اهب لوخدم ريغ تناك ولو ‹ فورظملا عمجي

 يف يلخداف# : ىلاعت هلوق يف امك (عم) ىنعمب يتأت (يف) ةملك نأل٬ ثالثلا عقت نيتنث عم ةدحاو

 . يدابع عم يأ « (۲۹ : ةيآلا رجفلا) € يدابع

 (ةدحاو يهف ةين هل نكت مل وأ باسحلاو برضلا ىون ولو نيتنث يف ةدحاو قلاط تنأ : لاق ولو) :م

 عمج نيسلا ديدشتو ءاحلا مضب :ش ( باسحلا فرعل ناتنث عقت رفز لاقو) :م ةدحاو ةقلط يأ :ش

 لوق) :م رفز لوق يأ :ش (وهو) :م ناتنث نيتن يف ةدحاو نأ مهدنع فورعم وه ينعي « بساح

 . هجو يف يعفاشلاو كلامو :ش ( دايز نب نسحلا

 لوط هل سيل اميف يأ :ش (بورضلملا ةدايز يف ال ءازجألا ريثكت يف هرثأ برضلا لمع نأ انلو) :م

 ‹ بورضملا ريثكت نايبل نوكي « ضرعو لوط هل اميف ينعي تاحوسمملا يف امأ « قمعو ضرعو
 ةئام يف مهرد نم هكسم ام برضي هنأل ريقف ايندلا يف دحأ قبي مل هسفن يف برضلاب داز ول هنإف

 ‹ ةمسقلا دنع عقي رسك ةلازإ ضرغلا : لمكألا لاقو . فلأ ةئام ريصيف « فلأ يف ةئاملا برضيو

 هرثأ برضلاو ءانباحصأ لوق هجو : يزارتألا لاقو . نيأزج تاذ ةدحاو نيتنث يف ةدحاو ىنعمف

 هل يذلا قالطلا لثم ةريشك ءازجأ هل يذلا قالطلاو ءددعلا ةدايز يف ال بورضملا ءازجآريشكت يف

 «ةدحاو الإ عقي ملاهشلثو اهسدسو ةقيلطت فصن قلاط تنأ اهل : لاق ولاذهلو « ةليلق ءازجأ

 باسحلا ىونو مهارد ةرشع يف مهارد ةرشع يلع نالفل لاقو رقأ اذإ فالحلا اذه ىلعو

 عيمج همزلي ذئنيحف « عم وأ واولا يوني نأ الإ « ةئام همزلي رفز دنعو ةرشع همزلي اندنعف برضلاو

 . هیعدي مصخلا ناک اذإ هلك كلذب رارقإلا تدرأ ام هللاب فلحيو كلذ

 اهعبرو اهفصنو ةقلط قلاط تنأ : لاق ولامك :ش (اهددعت بجوي ال ةقيلطتلا ءازجأ ريثكتو) :م

 هنأل) :م تاقيلطت ثالث يأ :ش ( ثالث يهف نيتنثو ةدحاو ىون نإف) :م ةدحاو الإ عقي مل اهنمثو

 ريغ تناك ولو) :م ًالاصتا امهنيب نأل :ش ( فورظملا عمجي فرظلاو عمجلل واولا فرح نإف « هلمتحي

 ةدحاو عقيامك يأ :ش ( نيتنثو ةدحاو ةلوق يف امك) :م ةدحاو ةقلط يأ :ش ( ةدحاو عقت اهب لوخدم

 . نيتنثو ةدحاو قلاط تنأ اهب لوخدملا ريغل هلوق يف

 :ش (ثالثلا عقت) :م نيتن يف ةدحاو قلاط تنآ هلوق ينعي :ش ( نوتتث عم ةدحاو یون نإو) م

 يلخداف# یلاعت هلوق يف امك «:ش (عم) :م ينعمب يتأت :ش (يف) :م ةملك نأل) :م تاقيلطت ثالث يأ

 عم يآ هدنج يف ريمألا لخد لاقيو :ش ( يدابع عم يأ) :م (۲۹: هیآلا رجفلا) ( يدابع يف
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 يف نيتنثا : لاق ولو . يناثلا ركذ وغليف اًئرظ حلصي ال قالطلا نأل ةدحاو عقت فرظلا ىون ولو

 نوكي نأ هتيضق نأل ‹ ثالث -هللا همحر- رفز دنعو « ناتن يهف باسحلاو برضلا ىونو نيتنثا

 ولو « هانيب ام ىلع لوألا روكذملل رابتعالا اندنعو .ثالثلا ىلع قالطلا يف ديزم ال نكل اعبرأ

 هنأل ةنئاب يه -هللا همحر- رفز لاقو . ةعجرلا كلمي ةدحاو يهف ماشلا ىلإ انه نم قلاط تنأ لاق

 نكاسألا يف عقو ناكم يف عقو ىتم هنأل رصقلاب هفصو لب ال : انلق ؛ لوطلاب قالطلا فصو

 :لاق ول كلذكو دالبلا لك يف لاحلا يف قلاط يهف ةكم يف وأ ةكمب قلاط تنأ :لاق ولو .اهلك

 قلاط تنأ

 ليقال كلذك ىونولذإ « انه اه عم ىنعمب (يف) نوكت ال «فاشكلا» بحاص لاقو .هدنج

 ' . يدابع ةلمج يف يلخدا يأ « ةقيقحلا ىلع : لاقو « يتنج يلخدأو

 حلصي ال نيددعلا دحأ نأل :ش ( افرظ حلصي ال قالطلا نأل« ةدحاو عقت فرظلا ىون ولو) :م

 نأل « ةدحاو عقي فرظلا ىون ولو « هل ريعتساف ةثيهلا نم فورظملاو فرظلا نيبو « رخآلل ًافرظ

 ( نيتنثا يف نيتنلا لاق ولو ‹ يناثلا ركذ وغليف) :م ريغلل ًافرظ نوكي نأ حلصي ال يهقف ىنعم قالطلا

 لاق هبو :ش ( ناتن يهف باسحلاو برضلا ىونو) :م نيتنثا يف نيتنثا قلاط تنأ : لاق ول يأ :ش

 كلامو نسحجلا لاق هبو « تاقلط ثالث عقي ينعي :ش ( ثالث رفز دنعو) :م رهظألا يف يعفاشلا

 يف ديزم ال نكل) :م باسحلا فرعب :ش ( ًاعبرأ نوكي نأ هتيضق نأل) :م دمحأو هجو يف يعفاشلاو

 ريثكت يف برضلا نأ ينعي :ش ( هانيب ام ىلع لوألا روكذمللرابتعالا اندنعو« ثالثلا ىلع قالطلا

 وأ« ةرشع يف ةرشع لاق نأب رارقإلا لئاسم فالخلا اذه ىلعو « بورضملا ةدايز يف ال ءازجألا

 واولا لوقي نأ الإ« اندنع الوأ روكذملا الإ هيلع نكي مل ريعش رك يف ةطنح رك وأ « رانيد يف مهرد

 اذك « عيمجلا مصخلا ىعدا اذإ عمجلا دارأ ام هنأب ىضاقلا هفلحف « كلذ عيمج همزليف عم فرح وأ

 . (طوسبملا ىف

 . دلب ةيحان ةزمهلا نوكسب مأشلا : يزارتألا لاق :ش ( ماشلا ىلإ انه نم قلاط تنأ لاقولو) :م

 كلمي دحاو يهف) :م قشمد اهمظعأو ةريثك ًادالب عمجي عقصل مسا وه لب كلذك سيل : تلق

 : لاق ول هنإف «رظن هيف ليصفتلا اذه :ش ( لوطلاب قالطلا فصو هنأل ةنئاب يه :رفز لاقو . ةعجرلا

 يف ناتياور هنع نوكي نأ لمتحيف « هدنع ةيعجر عقت لوطلا ىلع صنو ةدحاو ةقيلطت قلاط تنأ

 : انلق) :م . هيف ةدايزلاو لوطلا يف ةغلابملا- مأشلا ىلإ انه اه- هلوق نم دافتسي نأ لمتحيو « ةلأسملا

 نكامألا ضعبب هصخ املف :ش ( اهلك نكامألا يف عقو ناكم يف عقو ىتم هنأل رصقلاب هفصو لب ال

 كلذ لمتحياغنإو ‹« ةقيقح رصقلاو لوطلا لمتحيال قالطلاو « رصقلاب هل اًقصو نوكي

 . يعجرلا وه مكحلا ثيح نم رصقلاو ءًامكح

 قلاط تنأ لاق ول اذكو« دالبلا لك يف لاحلا يف قلاط يهف ةكم يف وأ ةكمب قلاط تنأ لاق ولو) :م
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 ال ةنايد قدصي ةكم تينأ اذإ هب ينع نإو . ناكم نود ناك صصختي ال قالطلا نأل « رادلا يف
 نإو ‹ ةضيرم تنأو قلاط تنأ : لاق اذإ اذكو. رهاظلا فالخ وهو رامضإلا ىون هنأل « ءاضق
 لخدت ىتح قلطت مل ةكم تلخد اذإ قلاط تنأ : لاق ولو ءاضقلا يف نيدي مل تضرم نإ یون
 طرشلا نيب هتنراقمل لعفلاب قتللعتي رادلا كلوخد يف قلاط تنأ لاق ولو . لوخدلاب هقلع هنأل ٠ ةكم

 . ةيفرظلا رذعت دنع هيلع لمحف « فرظلاو

 نإو) :م ناكم لك يف ةقلطم ناكم يف ةقلطملا نأل ناکم نود ناکب صصختی ال قالطلا نأل٬ رادلا يف
 هللا نيبو هنيب ينعي :ش ( ةنايد قدصي ةكم تينأ اذإ) :م ةكمب قلاط تنأ :هلوقب دصق ناو يأ:ش ( هب ينع
 الف :ش ( رهاظلا فالخ) :م رامضإلا ىون هنال) :م مكحلا يف قدصي ال يأ :ش ( ءاضقال) :م ىلاعت
 . هسفن ىلع فيفخت عون هيف ال يضاقلا قدصي

 يأ :ش ( لوخدلاب هقلع هنأل٬ ةكم لخدت ىتح قلطت مل ةكم تلخد اذإ قلاط تن لاق ولو) م
 يف قلاط تنأ :لاق ولو ) :م لوخدلاب قلعيف قيلعتلاب حيرص ال - ةكم تلخداذإ - هلوقب
 (طرشلاو فرظلا نيب هتنراقمل ) :م لوخدلا لعفب قالطلا قلعتي يأ :ش ( لعفلاب قلعتي رادلا كلوخد
 ىلع يأ :ش ( هيلع لمحف ) :م طورشملا قبسي طرشلا نأ امك « فورظملا قبسي فرظلا نأل :ش
 حلصي الف هسفنب موقي الف ضرع هنأل اًقرظ حلصي ال لعفلا نأل :ش ( ةيفرظلا رذعت دنع ) :م طرشلا
 بوث كسبل يف وأ اذك ناكم ىلإ كباهذ يف مكحلا اذكو « طوسبملا» يفو . قالطلل اًقرظ لوخدلا
 . لعفت یتح قلطت ملاذک

 واج ول ډم
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 نامزلا ىلإ نالطلا ةفاضإ يف لصف
 ‹ دغلا عيمج يف قالطلاب اهفصو هنأل ‹ رجفلا عولطب قالطلا اهيلع عقو « ادغ قلاط تن لاق ولو

 دغ وأ ًادغ مويلا قلاط تنأ لاق ولو رهاظلا فلاخي هنكل هلمتحي وهو مومعلا يف صيصختلا

 امل هنأل دغلا يف يناثلا يفو « مويلا يف لوألا يف عقيف « هب هوفت يذلا نيتقولا لوأب ذخؤي هنإف مويلا

 ‹ ةفاضإلا لمتحي ال زجنملاو « ارجنم ناك مويلا لاق

 ( نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف لصف ) :م

 بسحب ةفدارتم الوصف انه ركذ « نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ركذي نامز ىلإ مكحلا تقو نع همكح ريخأت قالطلا ةفاضإو « ههيبشتو هعيونتو قالطلا ةفاضإ

 . طرشلا ةملك ريغب هدعب

 عيمج يف قالطلاب اهفصو هنأل « رجفلا عولطب قالطلا اهيلع عقو دغ قلاط تنأ : لاق ولو ) :م

 يف ققحتي دغلا نأل ‹ رجفلا عولط وهو دغلا نم يأ :ش ( هنم ءزج لوأ يف هعوقوب كلذو « دغلا

 لامتحال يأ :ش ( ةنايد قدصي راهنلا رخآ ) :م ادغ هلوقب يأ :ش ( هب ىون ولو ) :م تقولا كلذ

 . مكحلا يف ءاضق قدصي ال يأ :ش ( ءاضق ال ) :م كلذ همالك

 ‹ ةنايد قدصيف صوصخلا لمتحي يأ :ش ( هلمتحب وهو « مومعلا يف صيصختلا ىون هنأل ) :م

 اهفصو هنأل :ش ( رهاظلا فلاخب هنكل) :م ماعط نود اماعط ىونو اماعط لكأ ال لاق ولامك

 . يضاقلا هقدصي الف هيلع فيفخت هيفو « هلوأ يف هعوقوب كلذو « دغلا عيمج يف قالطلاب

 هيف مهوتيامو ‹« كلذك سيل دخلا ظفلو دودحلا ةقفتم دارفأ لوانتي ام ماعلا لوقي نأ لئاقلو

 الف ‹ راهنلا رخأ ةينلا نوكت ال ذئنيحو <« هدارفأ نم ال هئازجأ نم وهف رخآلاو ٠ طسولاو لوطلا نم

 ءزجلا ةدارإو لكلا ظفل قالطإ نإف « زاجملاو ةقيقحلادارملا نأ باوحلاو . صيصخت الو مومع

 . ةلاحم ال زاجم

 ملكت يأ :ش ( هب هوفت يذلا نيتقولا لوأب ذخؤب مويلا اًدغ وأ « ادغ مويلا قلاط تنأ : لاق ولو ) :م

 يفو مويلا يف ) :مادغ مويلا قلاط تنأ هلوق وهو ‹ لوألا هجولا يف يأ :ش ( لوألا يف عقيف ) :م هب

 .مويلا ادغ قلاط تنأ هلوق وهو :ش ( يناثلا

 ادغ هلوق ناكف :ش ( ةفاضإلا لمتحي ال زجنملاو ء ارجنم ناك مويلا لاق ام هنأل « دغلا يف ) :م

 ال هنأ :امهحصأ « ناهجو مويلا اذ قلاط تنأ هلوق يف هنع يكحو « يعفاشلا لاق انلوقبو «اوخل

 مويلا قلاط تنأ لاق ول امك هيف مكحلا نأ : يناثلاو انلوقك ءادغ ةدحاو عقيو ئيش لاحلا يف عقي

 . ادغ
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 يف يناثلا ظفللا اغلف ةفاضإلا لاطبإ نم هيف امل زجني ال فاضملاو « ةفاضإ ناك ادغ لاق ولو

 ةفينح يبأ دنع ءاضقلا يف نيد راهنلا رخآ تيون لاقو « دغ يف قلاط تنأ لاق ولو .نيلصفلا

 ةلزنمب راصف « دغلا عيمج يف قالطلاب اهفصو هنأل « ةصاخ ءاضقلا يف نيدي ال : الاقو هللا همحر
 هتابثإو (يف) فذح نأل اذهو « ةينلا مدع دنع هنم ءزج لوأ يف عقي اذهلو « هانيب ام ىلع؛ دغ هلوق

 (يف) ةملك نأل « همالك ةقيقح ىون هنأ -هللا همحر- ةفينح يبألو .نيلاحلا يف فرظ هنأل « ءاوس

 رخآ نيع اذإف محازملا مدع ةرورض لوألا ءزجلا نويعتو باعيتسالا يضنقت ال ةيفرظلاوء فرظلل

 «ادغ هلوق فالخب ‹ يرورضلا نم رابتعالاب ىلوأ يدصقلا نييعتلا ناك راهنلا

 يف يناثلا ظفللا اغلف « ةفاضإلا لاطبإ نم هيف ال زجني ال فاضملاو ‹ ةفاضإ ناك ادغ : لاق ولو ) :م

 افرظ دغ لعجي مل مل ليق نإف « مويلا اًدغ هلوقو « ادغ مويلا قلاط تنأ هلوق يف :ش ( نيلصفلا

 . رخآ قالطل

 عضوم ريغ يف هيلإ راصي الف هفالخ لصألاو « قلاط تنأ ريدقت ىلإ جاتحي هنأب : بيجأو

 اهفصو لاقي نأ ىلوألاو « ةرورض عون ءاغلإلا نع لقاعلا مالك نوص نأل « رظن هيفو « ةرورضلا
 اذه ىلعف « اهريغ ىلإ ةجاح الف ‹« دوصقملا اذه لصحي ةدحاولا ةقلطلابو « ادغو مويلا قالطلاب

 . ءاغلإلا نع اًنوصم همالک ناک

 قالطلاب اهفصو هنأل « مويلا ادغ قلاط تنأ هلوق يهو ةيناثلا ةروصلا يف متي ال اذه ليق نإف

 ىلإ ضفم اهيف ةيناثلا عاقيإ نأب : بيجأ . مويلا هب اقصوم نوكي ال ادغ هب فوصوملاو « ادغ

 . اوغل يناثلا نوكيف « اهتابثإل ىقتني ال ةدحاو ةعفد نيتقلطلا عاقيإ وهو «هوركللا

 : الاقو «ةفينح يبأ دنع ءاضقلا يف نيد راهنلا رخآ تيون : لاقو ٠ دغ يف قلاط تن : لاق ولو ) :م

 :ش ( هانيب ام ىلع ادغ هلوق ةلزنمب راصف « دغلا عيمج يف قالطلاب اهفصو هنأل « ةصاخ ءاضقلا يف نيدي

 :ش (اذهلو ) :م « ةنايد قدصيو ءاضق قدصي الف رهاظلا فالخ وهو « مومعلا صيصخت هنأ وه

 ( هنم ءزج لوأ يف ) :م قالطلا يأ :ش ( عقي ) :م دغلا عيمج يف قالطلاب اهعضو هنوك لجألو يأ

 :م ةينلا مدع دنع هنم ءزج لوأ يف قالطلا عوقو يأ :ش ( اذهو ةينلا مدع دنع ) :م دغلا نم يآ :ش

 يبألو ) :م. تابثإلاو فذحلا : يآ :ش ( نيلاحلا يف فرظ هنأل ءاوس هتابثإو :ش (يف) :م فذح نأل)

 :ش (يف) :م ةملك نأل ) :م افرظ دغلا لعج دغلا يف لاق امل هنأل :ش ( همالك ةقيقح ىون هنأ ةفينح

 يضتقي رادلا يف ديز :انلوقك « فورظملا باعيتسا يآ :ش ( باعيتسالا يضتقت ال ةيفرظلاو« فرظلل

 :م نيهجولل المتحم همالك ناكف « فورظملا عيمج لغشي دقو « فرظلا ءازجأ نم ءزج يف هدوجو

 :م نيعملا نم :ش ( يدصقلا نييعتلا ناك راهنلا رخآ نيع اذإف « محازملا مدع ةرورض لوألا ءزحلا نييعتو )

 (يف) ةملك ركذ نودب اًدغ لاق اذإ ينعي :ش ( دغ هلوق فالخب «يرورضلا نم رابتعالاب ىلوأ )
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 هللاو: لاق اذإ هريظن دغلا عيمج ىلإ اًقاضم ةغيصلا هذهب اهفصو ثيح باعيتسالا يضتقي هنأل

 ولو .رهدلا يفو رهدلا اذه ىلعو ‹ يرمع يف نموصأل هللاو :لوألا ريظنو« يرمع نموصأل

 ةيكلامل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ هدنسأ هنأل ءيش عقب مل مويلا اهجوزت دقو سمأ قلاط تن :لاق

 مدع نع ارابخإ هحيحصت نكي هنالو « قلخأ نأ لبق قلاط تنأ لاق اذإ امك وغليلف « قالطلا

 ‹ ةعاسلا عقو سمأ نم لوأ اهجوزت ولو . جاوزألا نم هريغ قيلطتب ةقلطم اهنوك نع وأ حاكنلا

 يضاملا يف ءاشنإلاو ءءاشنإ ناكف « اًضيأ ًرابخإ هحيحصت نكمي الو ةيفانم ةلاح ىلإ هدنسأ ام هنأل

 ىلإ هدنس هنأل ءيش عقي مل كجوزتأ نأ لبق قلاط تنأ: لاق ولو . ةعاسلا عقيف لاحلا يف ءاشنإ

 ةيفانم ةلاح

 ةغيصب ينعي :ش ( ةغيصلا هذهب ) :م ةآرملا فصو يأ :ش ( اهفصو ثيح باعيتسالا يضتقي هنأل) :م

 راهنلا رخآ هتين يف ةنايد قدصي الف :ش ( دغلا عيمج ىلإ اًناضم ) :م ةغيصلا نوك لاح قالطلا

 نموصأل هللاو :لاق اذإ ) :م يف ةملك ركذ نودب روكذملا اذه مكح ريظن يأ :ش ( هريظن ) :م« ءاضقو

 لوألا نإف :ش ( يرمع يف نموصأل هللاو) :م (يف) ةملكب روكذملا وهو :ش ( لوألا ريظنو « يرمع

 يف نموصأل هلوق وهو ةيناثلا يفو « رمعلا عيمج موصب الإ هنيي يف ربي ال ىتح هرمع عيمج لوانتي
 ىلعو يأ :ش (اذه ىلعو ) :م هنيي يف ربي ةعاس ماص ول ىتح « هرمع نم ةعاس لوانتي يرمع

 يف نموصأل لاق وأ ‹ رهدلا نموصأل لاق ول ينعي :ش (رهدلا يفو رهدلا ) :م روكذملا مكحلا

 . هني يف ربي هنم ةعاس ماص ول يناثلا يفو « هلك رهدلا موصي ىتح ربي ال لوألا يفف ءرهدلا

 :ش ( م ويلا ) :م اهجوزت دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( اهجوزت دقو سمأ قلاط تنأ :لاق ولو ) :م

 :م همالك دنسأ يأ :ش ( هدنسأ هنأل ؛ ءيش عقب مل ) :م قلاط تنأ لاق يذلا مويلا يف يأ «بصنلاب

 امك ) :م ءيش عقي الف همالك :ش ( وغليف قالطلا ةيكلامل ةيفانم ) :م ةمولعم يأ :ش ( ةدوهعم ةلاح ىلإ)

 هنأل كلذو ‹ ءاهقفلل هيف فالخ الو « يقلخت نأ لبق وأ :ش ( قلخأ نأ لبق قلاط تنآ : لاق اذإ

 اذه حيحصت يأ :ش ( هحيحصت نكي هنألو ) :م هکلم يف يه نكت مل تقو يف قالطلاب اهفصو

 نوكي وأ : يأ :ش ( جاوزألا نم هريغ قيلطتب ةقلطم اهنوك نع وأ حاكنلا مدع نع اًرابخإ ) :م مالكلا

 وأ اركب ةأرملا تناك نإ ميقتسي ال اذهو « جاوزألا نم هريغ قيلطتب ةقلطم ةأرملا ذه نوك نع اًرابخإ

 ليلعتلا اذهو « لوألا ليلعتلا يف الإ مالكلا ميقتسي الو « اهجوز اهنع ىفوتم وأ حاكن ريغب اًبيث
 نم لوأ اهجوزت ولو ) :م. مهفاف « اذه ىلع قدصي حاكنلا مدع نأل « راركت رمألا سفن يف اضيأ

 امك يأ :ش ( اضيأ رابخإ هحيحصت نكي الو « ةيفانم ةلاح ىلإ هدنسأ ام هنأل « ةعاسلا قالطلا عقو سمأ

 يف ءاشنإ يضاملا يف ءاشنإلاو « ءاشنإ ناكف) :م ارابخإ هحيحصت نكي ملاملف « ةقباسلا ةلأسملا يف

 لاحلا يف ءاشنإ يضاملا يف باجيإلاو « نكي مل رمأ باجيإ ءاشنإلا نأل :ش ( ةعاسلا عقيف لاحلا

 ةلاح ىلإ هدنسأ هنأل ‹ ءيش عقب مل كجوزتآ نأ لبق قلاط تن لاق ولو) :م . لاحلا يف ًاقالط نوكيف

 عقي الف حاكنلا لبق قالطلل دوجو ال هنأل « قالطلل فانم نامز ىلإ قالطلا فاضأ هنأل :ش (ةيفانم
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 قلاط تنأ :لاق ولو هانركذ ام ىلع ؟رابخإ حصي وأ مئان وأ يبص انأو كتقلط :لاق اذإ امك راصف
 ىلإ قالطلا فاضأ هنأل؛تقلط تكسو « كقلطأ ملام ىتم وأ كقلطأ مل ىتم وأ كقلطأ ملام
 يف حيرص «ام ىتم»و «ىتم» ةملك نأل اذهو« تكس ثيح دجو دقو قيلطتلا نع لاخ نامز
 4 اًيح تمد ام ) : ىلاعت هللا لاق « تقولل« ام» ةملك اذكو« نامزلا فورظ نم امهنأل تقولا

 . ةايحلا تقو يأ ء( ٠۳:ةيآلا ميرم)

 ةلاح ىلإ هدنسأ هنأل :ش ( مئان وأ يبص انأو كتقلط :لاق اذإ امك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصف ) :م
 . ةفاضإلا يف هلوق ربتعي الف « ةدوهعم ريغ

 جوزتلا لبق حاكنلا مدع نع ارابخإ « قلاط تنأ هلوق لعجي ينعي :ش ( اًرابخإ حصي وأ ) :م
 نأل كجوزتأ نأ لبق اذه مكح راصف يأ :ش ( عقيالف ) :م كجوزتأ نأ لبق قلاط تنأ هلوق يف
 ىلإ ةراشإ :ش ( هانركذ ام ىلع ) :م ءاشنإ لعجي الف اهب لمعلا نكمأو « رابخإلل ةفصلا ةقيقح

 . جاوزألا نم هريغ قيلطتب ةقلطم اهنوك نعو « حاكنلا مدع نع ارابخإ هحيحصت نكي هنأل -هلوق
 ‹ تقلط تكسو كقلطأ مل ام ىتم وأ كقلطأ مل ىتم وأ كقلطأ مل ام قلاط تنأ : لاق ولو ) :م

 :م ءاهقفلا قافتاب اذهو :ش ( تكس ثيح دجو دقو « قيلطتلا نع لاخ نامز ىلإ قالطلا فاض هنأل

 فورظ نم امهنأل ‹ تقولا يف حيرص « ام ىتم»و «ىتم» ةملك نأل ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( اذهو)

 طرشلل تلعج مسالا نود اهيلي لعفلا ناك ال نكلو « عضولا يف مهبل اهنإف ىتم اذإ :ش ( نامزلا
 ىنعم مايق عم اهب ةازاجملا تحصف « دجوي ال نأ نيبو دجوي نأ نيب ينعي هيلع لحد اميف ماهبإلاو
 مل تقو دوجو نيميلا بيقع قالطلا عقي كقلطأ مل ىتم قلاط تن هتأرمال لاق اذإف « هب تقولا

 امأو « ةنمزألا عيمج معي هيف ماهبإ رابتعاب هنأل ‹ سلجملا ىلع رصتقي ملو همالك دعب هيف اهقلطي
 تحج رتف ةلاحم ال تقولل لمعتست اهنإف ام ةملك هيف تديزف « لصألا يف ىتم ًاضيأ هنإف ام ىتم
 . تقولا ةهج

 تمد ام # : یلاعت هللا لاق ) :م .هانركذ امك تقولا يف لمعتست يأ :ش ( ام ةملك اذكو ) :م
 هيلع- ىسيع نع ةياكح ىلاعت هللا لاقو :ش (ةايحلا تقو يأ) : م ( :١ ةيآلا مرم ) (4 ًايح
 لاق « اًضيأ ةيطرش : تلق . ًايح يماود ةدم يأ 4 ايح تمد ام ةاكزلاو ةالصلاب يناصوأو # -مالسلا
 4 هدعب نم هل لسرم الف كسمي امو ءاهل كسم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام # : ىلاعت هللا

 نم ةيطرش نوكت يهو « طرشلا نود تقولل تناك اذإ الإ عقت ال نأ يغبنيف < ( :٠ ةيآلارطاف)

 نع كفني الف ةازاجملل تناك اذإ اهنإف « [ام] ىتمو ىتم فالخب « طرش الب تقوللو « تقو ريغ
 . تقولا

 ىتم تلق اذإو « طرش هيف سيلو « لاتقلا نامز نع ماهفتسالل تناك ؟لاتقلا ىتم : تلق اذإف
 . ام ىتماذكو « طرشلا ىنعم تنمضت ًافرظ تناك كعم مقأ مقت

Po 



 نع سآيلاب الإ ققحتي ال مدعلا نأل « تومي ىتح قلطت مل كقلطأ مل نإ قلاط تنأ :لاق ولو

 :لاق ولو . حيحصلا وه «هتوم ةلزنمب اهتومو ءةرصبلا تآ مل نإ :هلوق يف امك طرشلا وهو «ةايحلا

 ء-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع« تومي ىتح قلطت مل كقلطأ مل ام اذإ وأ كقلطأ مل اذإ قلاط تنأ

 ٭ تروك سمشلا اذإ # : ىلاعت هللا لاق « تقولل اذإ ةملك نأل « تكس نيح قلطت :الاقو

 :لئاق لاقو» : ( ١ةيآلا ريوكتلا)

 بدنج یعدي سیحلا ساحی اذإو اهل ىعدأ ةهيرك نوكت اذإو
 مدع يأ :ش ( مدعلا نأل « تومي ىتح قلطت مل كقلطأ مل نإ قلاط تنأ : لاق ولو) :م

 اذإف ‹ طرشلا وه ةايحلا نع سأيلا يأ :ش ( طرشلا وهو « ةايحلا نع ساأيلاب الإ ققحتي ال ) :م قيلطتلا

 ليلقب هتوم لبق عقوف « قاب كلملاو مئاق لحملاو « طرشلا دجوف سأيلا دجو دقو توملا ىلإ ىهتنا
 رارقلا مكحب ثاريملا اهلف اهب لخد ناك نإ مث « ءاهقفلا قافتاب فورعم دح ليلقلا كلذل سيلو

 :ش ( هرصبلا تآ مل نإ :هلوق يف امك ) :م اهل ثاريم الف اهب لخدي مل نإو « يعفاشلل افالخ اندنع

 «نايتإلا نع سايإلا عقي ىتح « قالطلا عقي ال ةرصبلا تآ مل نإ قلاط تنأ اهل لاق اذإ امك ينعي

 . عقوف طرشلا دجوف سأيلا عقو دقف تقولا ىلإ ىهتنا اذإف

 وه ) :ماًضيأ اهتوم لبق قالطلا عقي ينعي جوزلا توم يأ :ش ( هتوم ةلزنمب اهتومو ) :م

 عوقو ةدئافو ءاهتومب قالطلا عقي ال اهيف لاق هنإف « رداونلا ةياور نع ًازارتحا :ش ( حيحصلا

 دنع هتبجاو امهنيب ىقبت الف توملا لبق تناب اهنأل « اهنم جوزلا ثري ال نأ اهتوم دعب اهيلع قالطلا
 . مدع دقو اذه ثيروتلا طرشو « توم ا

 ( ةفينح يبأ دنع« تومي ىتح قلطت مل كقلطأ مل ام اذإ وأ كقلطأ مل اذإ قلاط تنأ : لاق ولو ) :م

 نأل ) :م كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( تكس نيح قلطت الاقو ) :م ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش

 ةيالا هذهب مهلالدتسا ( ريوكتلا ) :ش (4 تروك سمشلا اذإ # : ىلاعت هللا لاق « تقولل «اذإ ٠ةملك

 ام سفن تملع# : ىلاعت هلوق وهو « باوجل اب اهيف ىتآاذهلو « طرشلل اهيف اذإ نإف « فيعض
 هريسفت ‹ رمضم لعف ةعفار ةيلعافلاب ةعوفرم سمشلاو ١( ةيآلا: راطفنالا) 4 ترخأو تمدق

 رسهملا وأ ردقملا لعفلاب هعفري هريغو «هبهذم ةيلعافلاب هعفرو «يرشخمزلا هركذ « اذكب تروك

 . هلعاف مسي ملام لوعفم هنآ ىلع

 :لئاق لاقو

 بدنج ىعدي سيحلا ساحي اذإو اهل ىعدأ ةهيرك نوكتاذإو

 ‹ حيحصب سيلو يسبعلا ةرتنع ىلإ يكاكلا هازعو « وه نم تيبلا اذه لئاق فنصملا نيبي ملو

 لتاق ةرم نب سانج وخأ ةرم نب مامه هلئاق : شاير وبأ لاقو « جحذم نم لجر ىلإ هيوبيس هازعو
 اذه ركذو « ماع ةئامسمخب مالسإلا لبق فانم دبع ينب نم لجرل هنأ يبارعألا نبا معزو « بيلك
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 اهدي نم رمألا جرخبي ال تئش اذإ قلاط تنآ :هتآرمال لاق ول اذهلو «(ام یتم»و «یتم )ةلزنمب راصف

 .اًضيأ طرشلا يف لمعتست - هللا همحر- ةفينح يبألو« تئش ىتم هلوق يف امك سلجلا نم مايقلاب

 : مهلئاق لاق

 هتيمسو هتفنص يذلا باتكلا يف اهبارعأو اهتاغل نايب عم لماكلا نم ةديصق نم تيبلا نأو

 : رعشلا لوأ يكاكلا لاقو . «ةيفلألا حورش دهاوش حرش يف ةيوحنلا دصاقملاب»

 متينغتسا اذإ نأ ةيضقلا يف لب

 : هلوأ لب « كلذك سيل : تلق

 بذاكب سیلو ينربخأ رمضاي

 متينغتسا اذإ نإ ةيوسلا نم

 ةرمدئادشلابدئادشلااذإو

 اهبذعودالبلا لهس بدنجلو

 اهل ىعدأ ةهيرك نوكتاذإو

 هنيعبراغصلا مكدجواذه

 ىتماقإو ةيضق كلتلاّبجع

 بنجألا ديعبلا انأف اومتنماو

 بذكيال يذلا لعفام لوقلاو

 بنجألاديعبلا انأفاومتنمأو

 برقألا بحللا انأف مكتجسأ

 بذجللا نهنزحو حالملا ىلإو

 بدنج ىعدي سيحلا ساحي اذإو
 بأ الو كاذ نك نإ يل مأال

 بجعأ ةيضقلا كلت ىلإ مكيف
 . هبضغاذإ ةأجسلا نم - مكتجسأ : هلوق . مخرف ؛ةرمضاي :دارأ ٠ رمضاي : هلوق

 ‹ ضرأللا نم نزح ام : حتفلاب نزحلاو « صمحلا تابن - ماللا ديدشتبو ميملا مضب - حالم ا : هلوق
 . طلتخي ىتح كلدي مث طقأو نمسب طلخبي رمت وهو - سيحلا ساحياذإو : هلوق . ةظالغ اهيفو

 .ةلذلا -حتفلاب- راغصلاو . مكدعسو . . . مكظح قحو يأ « مسقلل هيف واولا - مكدجو : هلوق

 دنع تقولا ىنعم طوقس مدع يف ينعي :ش ( ام ىتمو ىتم ةلزنمب ) :م اذإ يأ :ش ( راصف ) :م

 ول) :م یتم ینعمب هنوک لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م هلوقب یتم ینعجب هنوک حضوتساو ًاطرش هلامعتسا
 ‹ تئش ىتم :هلوق يف امك ؛سلجلا نم مايقلاب اهيدي نم رمألا جرخب ال تئش اذإ قلاط تن :هتآرمال لاق

 . (ًاضيأ طرشلا يف لمعتسي -هللا همحر- ةفينح يبألو

 طرشلل لمعتست دق اذإ نأ نولوقي نويفوكلا :ش ( وحنلاو ةغللا لهآ نيب فالخلا لصأو ) :م

 الصأ تقولا ىنعم هنع طقسي طرشلا ىنعم ناك اذإو « ءاوسلا ىلع تقولل لمعتست دقو « ًاضيأ

 طرشللو تقولل ةقيقح نييرصبلا دنعو « ىلاعت -هللا همحر- ةفينح يبأ بهذم وهو « نأ فرحك

 هنإ : اولاق نيذلا عمجلا لئاق يأ :ش ( مهلئاق لاق ) :م طرشلا ىنعم هنم طقسي الو ًازاجم لمعتسي
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 لمحتف ةصاصخ كبصت اذإو ىنغلاب كبر كانغأ ام نغتساو

 لامتحالاو كشلاب قلطت الف تقلط تقولا اهب ديرأ نإو « لاحلا يف قلطت مل طرشلا اهب ديرأ نإف

 هنأ رابتعا ىلع ء اهدي نم رمألا جرخي ال تقولل هنأ رابتعا ىلع هنأل ؛ ةئيشملا ةلأسم فالخب

 نكت مل اذإ اميف فالحل اذهو« لامتحالاو كشلاب جرخي الف ءاهديب رمألا ناكو ‹ جرخي طرشلل

 . ةين هل

 طرشلل لمعتسي

 لمحتف ةصاصخ كبصت اذإو ىنغلاب كبر كانغأ ام نغتساو

 وهو «هباوج يف ءافلا لخدل مزجلا اهل ناك ولف ‹ مزجل اب( كبصتاذإو ): هلوق ىنعمو

 هلبق امو تاقلعملا يف ةروهشم ةديصق نم لماكلا نم وهو « قافخ نب سيق دبعل تيبلاو ٠ لمتحم

 لجعاف مراكملا ىلإ تيعد اذإو هموي براح كابأ نإ ينبأ

 للحقايراغم تفلحاذإو هرذنب فوأو هقتاف هللا

 لمحتف ةصاصخ كبصتاذإو ىنغلاب كبر كانغأ ام نغتساو

 وهو رم ا لكأ وهو « ميجلاب ةعاجم: يأ ؛ ةصاصح : هلوق . ينب اي : يأ : ينبأ : هلوق

 اهلامعتسا زجي مل ةكرتشم تناك اذإ هنأل « ءيش ىندأب ةعانقلاو ءافتكالا دارملاو « باذملا محشلا

 . ةعفد امهيف

 كشلاب قلطت الف« تقلط تقولا اهب ديرأ نإو « لاحلا يف قلطت مل طرشلا اهب ديرأ نإف ) :م

 بجوي ةيتقولا ىلإ رظنلاو لحلاو حاكنلا ءاقب يضتقي ةيطرشلا ىلإ رظنلا : ليق نإف :ش ( لامتحالاو

 كورتم اذه :انلق . فرعامك ةمرحلا حجرت نأ يغبنيف « لحلاو ةمرحلا تعمتجاف ةمرحلاو قالطلا

 ةالصلا ةحابإ بجوي اهءاقب نإف « ةراهطلا دعب ضاقتنالا يف كش ول هنإف ٠ ددرتلا روص میمج يف

 ىلع ةالصلا ىنبم ناك نإو « ةمرحلا حجرتي ال اذه عمو « اهؤادأ مرحي ضاقتنالا ىلإ رظنلاب

 اذك « لجلا ليلد عم ةمرحلا ليلد ضراعت ليبق نم نوكي الف < ًائيش ثدحي ال كشلا نأل طايتحالا

 . ليف

 م : هلوق هريدقتو ‹ تئش ىتم هلوق يف امك امهلوق نع باوج :ش ( ةئيشملا ةلأسم فالخب ) :م

 ءاهدي نم رمألا جرخب ال ) :م تقولا ىنعمل يأ :ش ( تقولل ) :م اذإ نأ يأ :ش ( هنأ رابتعا ىلع هنأل )

 كشلا نأل :ش (لامتحالاو كىشلاب جرخبي الف) :م نيقيب :ش (اهديب رمألا « حرخي طرشلل هنأ رابتعا ىلعو

 نكت مل اذإ اميف ) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا يأ :ش ( فالخلا اذهو) :م ٠ نيقيلا ضراعي ال

 . كقلطأ مل اذإ قلاط تنأ هلوق يف :ش ( ةين هل
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 ولو . امهلمتحي ظفللا نأل رمعلا رخآ يف عقي طرشلا ىون ولو « لاحلا يف عقي تقولا ىون اذإ امأ

 « هب الوصوم كلذ لاق :هانعم « ةقيلطتلا هذهب قلاط يهف قلاط تنأ « كقلطأ مل ام قلاط تنأ :لاق

 دجو هنأل -هللا همحر- رفز لوق وهو ءاهب الوخدم تناك نإ ناعقيف فاضملا عقي نأ سايقلاو

 ناسحتسالا هجو . اهنم غرفي نأ لبق ‹ قلاط تنأ :هلوق نامز وهو « لق نإو « هيف اهقلطي مل نامز
 نأ الإ ربلا قيقحت هنكمي الو« دوصقملا وه ربلا أل « لاحلا ةلالدب نيميلا نع ىنثتسم ربلا نامز نأ

 هتعاس نم ةلقنلاب لغتشاف رادلا هذه نكسي ال فلح نم هلصأو « ىلفتسم ردقلا اذه لعجي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نالا يف ركذي ام ىلع هتاوخأو

 :ش ( رمعلا رخآ يف عقي طرشلا ىون ولو لاحلا يف) :م قالطلا :ش (عقي تقولا ىون اذإ امأو ) :م

 ىلع امهلمتحا اذإف « طرشلاو تقولا لمتحي يأ :ش ( امهلمتحي ظفللا نأل ) :مامهدحأ توي

 هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ًازاجم طرشلل لمعتستاذإ: ليقو « عامجإلاب ىونام عقي ءاوسلا

 ىلع ًافيفخت هيف نأل ؛نإ ىنعم هب ىون اذإ اميف يضاقلا هقدصي ال نأ يغبنيف امهدنع اذكو -ىلاعت

 هقدصي نأ زاجف « هقح يف رهاظلاك راصف طرشلا ىنعم يف هلامعتسا رثك ال هباوج يف ليق . هسفن

 . لمأت عون هيفو « هدنعامهيف ةقيقح ليق هنأ عم« يضاقلا

 ةقيلطتلا يأ :ش ( ةقيلطتلا هذهب قلاط يهف قلاط تنأ كقلطأ مل ام قلاط تنأ : لاق ولو ) :م

 :م يرودقلا وأ دمحم هلاق ام ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م قيلطتلا مدعب ةقلعملا ىلإ ةفاضملا ةريخألا

 هنأل « اناسحتساو ًاسايق عامجإلاب ناعقي ًالوصفم لاق ول هنأل هب ديق :ش ( هب الوصوم كلذ لاق)

 :م كقلطأ ملام هلوق وهو :ش ( فاضملا عقي نأ سايقلاو ) :م قيلطتلا نع يلاخلا نامزلا دجو

 لوق ) :م سايقلا يأ :ش ( وهو اهب الوخدم تناك نإ ) :م ةريخألا ةقيلطتلاو فاضملا يأ :ش (ناعقيف)

 هنأ هنایب :ش ( اهنم غرفی نأ لبق قلاط تنآ هلوق نامز وهو « لق نو هيف اهقلطی مل نامز دجو هنأل « رفز
 هيف يوتسي ثنحلا طرشو « فرحأ ةنس هيف عقيام رادقم قالطلا عوقوو ‹ نيميلا نيب ام دجو

 . ريثكلاو ليلقلا

 اغإ فلاحلا نأل :ش ( لاحلا ةلالدل هب نوميلا نع ىنثتسم ربلا نامز نأ ناسحتسالا هجو ) :م

 « ىنثتسم اهيف عاقيإلاب لغتشت يتلا ةعاسلا لعجي نأ الإ هذه يف ربلا هنکي ملو هنيي يف ربيل فلحي
 الإ ‹ ربلا قيقحت هنكمي الو« دوصقملا وه ربلا نأل ) :م لاحل ا ةلالدب نيميلا نم ىنشتسم ردقلا اذه ريصيف

 ( هلصأو) :م نيميلا نع :ش ( ىنثتسم ) :م هيف عاقيإلاب لختشت امرادقم يأ :ش ( رادقملا اذه لعجي نأ

 نم ) :م:هلوقب اهيلإ راشأ ‹ نايألا باتك ةلأسم رفز نيبو اننيب عقو يذلا فالخلا اذه لصأ يأ :ش

 ثنحي رفز دنعو ًاناسحتسا ثنحي ال هنإف :ش ( هتعاس نم ةلقنلاب لغتشاف رادلا هذه نكسي ال فلح
 ‹ هسبال وهو بوثلااذه سبلت ال هلوق يهو « فلح نم تاوخأو يأ :ش ( هتاوخأو ) :م ًاسايق

 :م رفزل افالخ « ثنحي ال هتعاس نم لزنف اهبكار وهو ةبادلا هذه بكري الو « لاحلا يف هعزنف

 يف اهتاوخأو ةلأسملا هذه لصأ ركذيام ىلع يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ نامآلا يف ركذي ام ىلع)
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 ضايب هب داريو ركذي مويلا نأل تقلط اليل اهجوزتف قلاط تنأف كجوزتأ موي : ةأرمال لاق نمو

 هب قيلآ وهو «رايعملا هب داري هنأل ديلاب رمألاو « موصلاك دتمي لعفب نرق اذإ هيلع لمحيف «راهنلا
 ء(١١ : ةيآلا لافنألا) 4 هربد ذئموي مهلوي نمو :  ىلاعت هللا لاق « تقولا قلطم هب داريو ركذيو

 ليللا مظتنيف ليبقلا اذه نم جوزتلاو « دتمي ال لعفب نرق اذإ هيلع لمحيف تقولا قلطم هب دارملاو

 ال ليللاو همالك ةقيقح ىون هنأل ءاضقلا ىف نيد ةصاخ راهنلا ضايب هب تينع :لاق ولو « راهنلاو

 .ةغللا وهو ةصاخ ضايبلا الإ لوانتي ال راهنلاو ءداوسلا الإ لوانتي

 :ش ( اليل اهجوزتف قلاط تنأف كجوزتأ موي ةأرمال لاق نمو ) :م . لجو زع هللا ءاش نإ نايألا باتك

 ضايب ىلع يآ :ش (هيلع لمحيف « راهنلا ضايب هب داريو ركذي مويلا نأل ‹ تقلط ) :م ليللا يف يأ

 يف امك :ش ( ديلاب رمألاو) :م دتمي هنإف :ش ( موصلاك دتمي لعفب ) :م مويلا يأ :ش ( نرق اذإ ) :م راهنلا

 « دتم لعفلا اذإ رايعملا مويلاب دارأ يأ :ش ( رايعملا هب داري هنأل ) :م نالف مدقي موي كديب كرمأ هلوق

 رايعملا نوك يأ :ش ( هب قيلأ وهو ) :م مويلا يف موصلاك لعفلا ردقب ًارادقم نوكي نأ رايعملاب دارملاو

 يذلاراهنلا ضايب وهو دبؤم تقو ىلإ جاتحي دتمملا لعفلا نأل ؛ دتمملا لعفلاب قتيل مويلا نم ًادارم
 لب ديدم تقو ىلإ جاتحي ال ثيح < ًادتمم لعفلا نكي مل اذإام فالخب « هنع ةرابع رايعملا راص

 . تقولا قلطم هيفكي

 ذئموي مهلوي نمو # : ىلاعت هللا لاق « تقولا قلطم هب داريو ) :م مويلا يأ :ش ( ركذيو ) :م

 :م تقولا قلطم ىلع يآ :ش ( هيلع لمحيف تقولا قلطم هب دارملاو ) : م :٠١( ةيآلا لافنألا) ((هربد

 ‹ ةنسو ًارهش كتجوزت لاقي ال ذإ دتمب ال ام يأ :ش ( ليبقلا اذه نم جوزتلاو دتمب ال لعفب نرق اذإ )

 ديمح مامإلا لاق :ش (ليبقلا اذه نم قالطلاو) :م خسنلا رشكأ يفو « دتيو دبأتي كلذ لاق ولف

 ريهظ مامإللا لاق قالطلا اهيف يتلا ةخسنلا يفو « طورشلا بناج ربتعملا نأ ىلع لدي اذه : نيدلا

 . طرشلا بناج ال ءازجلا بناج همدعو دادتمالا يف ربتعملا نأ ىلع لدي اذه : نيدلا

 ‹« قالطلا هنآ يأ : «ةيادهلا» بحاص لاق ٠ دتي ال يذلا لعفلا ىف اوفلتخا : يزارتألا لاقو

 رخف لاقو يس رسلا ةمئألا سمش لاق « ًادبأ دت ال اع يأ « ليبقلااذه نم قالطلاو لاق هنأل

 اذإ قالطلا عقیو :ش ( راهنلاو ليللا مظتنیف ) م جورتلا هنآ يباتعلا دهشلا ردصلاو يودزبلا مالسإلا

 حصأللا يفو « هجو يف يعفاشلا لاق هبو - نالف مدقي موي قلاط تنأ - هلوق يف راهن وأ اليل مدق

 . ًاليل مدق اذإ قالطلا عقي الف ليللا لوانتي ال هدنع

 ةقيقح ىون هنأل ءاضقلا يف ) :م قدص يأ :ش ( نيد ةصاخ راهنلا ضايب هب تينع : لاق ولو ) :م

 ضايب يف لمعتسي مويلاو « ةصاح داوسلل ليللاو « ةصاخ راهنلا ضايب راهنلا نأل :ش ( همالك

 داوسلا لوانتي ال ليللاو) :م زاجملا قيرطب حيحصلاو ‹ ضعبلا دنع طارتشالا تقولا قلطمو ‹« راهنلا

 . ةيوغللا امهتقيقح ينعي :ش ( ةغللا وهو ةصاخ ضايبلا لوانتي راهنلاو
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 لصف

 كيلع وأ نئاب كنم انأ: لاق ولو ءاًقالط ىون نإو ءيشب سيلف قلاط كنم انأ: هتأرمال لاق نمو

 اًضيأ لوألا هجولا يف قالطلا عقب : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو «قلاط يهف قالطلآ يوني مارح

 ةبلاطملا وه كلي امكءيطولاب ةبلاطملا كلمت ىتح نيجوزلا نيب كرتشم حاكنلا كلم نأل ؛ ىون اذإ

 حصي امك هيلإ اًفاضم حصيف امهتلازإل عضو قالطلاو امهنيب كرتشم لحلا اذكو « نيكمتلاب

 .ميرحتلاو ةنابإلا يف امك ءاهيلإ اًقاضم

 ( لصف ) :م

 قالطلا ةفاضإإل ةفلاخم هذه تناك الو . ءاسنلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف لصف اذه يأ :ش

 اهقح ناكو « ةعونتم رخأ لئاسم هيف ركذ :لمكألا لاقو . ةدح ىلع لصف يف اهركذ لاجرلا ىلإ

 . یتش لئاسم يف اهرکذي نآ

 ‹« قالطلا عاونأ نم هلك لصفلا اذه يف هركذ يذلا نأل « هركذ ام اهقح نم سيل : تلق

 . قالطلا لوصف يف اهلك اهركذ بسانملاو

 عماجملا» لئاسم نم هذه :ش ( ًاقالط یون ناو ءيشب سيلف قلاط كنم ان هتأرمال لاق نمو ) :م

 لجر يف « هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم نع هيف اهتروصو « ؛ريغصلا
 لوق ىنعماذهو . ىهتنا « اقالط نوكي ال لاق « قالطلا يوني ‹ قلاط كنم انأ هتأرمال لوقي

 . هلبق اب لصاو - ًاقالط ىون نإو - هلوق سيلف فنصللا

 :م هنوک لاح :ش ( مارح ) :م كيلعانأ لاق وأ يأ :ش ( كيلع وأ نئاب كنم انأ :لاق ولو ) :م

 اريغصلا عماجملا» لئاسم ةمتت نم ناتروصلا ناتاه :ش ( قلاط يهف قالطلا يوني)

 يوني مارح كيلع انآ هلوق : ةيناثلا « اًقالط تناك قالطلا يوني نئاب كنم انأ : ىلوألا :ةروكذملا

 . دمحأ لاق انلوقبو « ًاقالط تناك قالطلا

 هجولا :ش ( ىون اذإ اضيأ لوألا هجولا يف قالطلا عقي : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو ) :م

 :م ةأرملا يأ :ش ( كلمت ىتح نيجوزلا نيب كرتشم حاكنلا كلم نأل ) :م قلاط كنم انأ هلوق وه لوألا

 يأ :ش ( ةبلاطملا ) :م جوزلا يأ :ش ( وه كلمي امك ءىطولاب ) :م اهجوز ةبلاطم يأ :ش ( ةبلاطملا)

 يأ :ش ( امهنيب كرتشم لحلا اذكو ) :م جوزلا نم اهسفن نيكمت يأ :ش ( نيكمتلاب ) :م ةأرملا ةبلاطم

 لك ةيمستو امهنم لك توجب حاكنلا ءاهتنالو هبحاصب امهنم لك عاتمتسا لحم كلذو نيجوزلا نيب
 ‹ نيكمتلاو لحلا ةلازإل يأ :ش ( امهتلازإل ) :م ًاعرش يأ :ش ( عضو قالطلاو ) :م ًاحكان دحاو

 يأ :ش ( اهيلإ ًافاضم حصي امك ) :م جوزلا ىلع يأ :ش ( هيلإ ًافاضم حصيف ) :م كلذك عضو ام لكو

 . مارح كيلع انأو ‹ نئاب كنم انأ هلوق يف حصي امك يأ :ش ( ميرحتلاو ةنابإلا يف امك) :م ةأرملا ىلإ
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 رخآ جوزب جوزتلا نع ةعونمملا يه اهنأ ىرت الأ « جوزلا نود اهيف وهو ديقلا ةلازإل قالطلا نأ انلو

 ةحوكنم تيمس اذهلو كلام جوزلاو  ةكولغ اهنأل اهيلع وهف كلملا ةلازإل ناك ولو « جورخلاو
 وهو لحلا ةلازإل هنأل ميرحتلا فالخبو « امهنيب ةكرتشم يهو ةلصولا ةلازإل اهنأل ةنابإلا فالخب

 ٠ .اهيلإ قالطلا ةفاضإ حصت الو ءامهيلإ امهتفاضإ تحصف امهنيب كرتشم
 جاتحا ال كلذك ناك ول اولاقف هباحصأ رثكأ دنع يضرم يعفاشلا هب للع يذلا ليلعتلا اذهو

 دنع راتخملا لب « ةينلا ىلإ يأ « اهيلإ ةفاضإلا جاتحي ال امك ةينلا ىلإ يأ « هيلإ قالطلا ةفاضإ

 حصيف اهاوس ًاعبرأ الو اهتخأ حكني ال هنإ ثيح نم اهتهج نم ًارجح جوزلا ىلع نأ هباحصأ

 اذك « ةينلا ىلإ جيتحاف ‹ ةدوهعم ريغ جوزلا ىلإ ةفاضإلا نأل ؛ ديقلا كلذ عفر رابتعاب هيلإ هتفاضإ

 . مهبتک يف
 :م ديقلا يآ :ش ( وهو ) :م حاكنلاب لصاحلا ديقلا يأ :ش ( ديقلا ةلازإل قالطلا نأ انلو ) :م

 ةأرملل ال ةأرملا ىلع لجرلل لصح حاكنلل ديقلا ينعي :ش ( جوزلا نود ) :م ةأرملا يف يأ :ش ( اهيف)

 جوزتلا نع ةعونمملا يه ) :م ةأرملا يآ :ش ( اهنأ ىرت الأ ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث « لجرلا ىلع

 ديريو « ءاش ثيح قلطني لجرلاو « زوربلاو جورخلا نم ةعونممو يأ :ش (جورخلاو رخآ جوزب
 . اهاوس ثالثبو ترثک نإو هئامإب عتمتسیو

 يآ :ش ( اهيلع وهف ) :م يعفاشلا لاق امك :ش ( كلم ا ةلازإل) :م قالطلا يأ :ش ( ناك ولو ) :م

 دعب ميلستلا قيرطب يعفاشلا هلاق امع باوج اذهو :ش ( كلام جوزلاو ةك ولم اهنأل ) :م اهيلع لكلاف

 :م ةكولمت اهنوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث « كلملا ةلازإل قالطلا نإف « حنملا

 ( ةنابإلا فالخب) :م هكلمت هتلباقمبو ةقفنلاو رهملا هيلع بجو اهعضب كلم الو :ش ( ةحوكنم تيمس )

 يهو ةلصولا ةلازأل ) :م ةنابإلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م - نئاب كنم انأ - هلوق فالخب يأ :ش

 لاقي هنأ ىرت الأ امهنم دحاو لك ىلإ اهتفاضإ زاج اذهلو « نيجوزلا نيب يأ :ش ( امهنيب ةكرتشم
 . هنع تناب لاقي امک « اهنع ناب

 ظفل نأل يأ :ش ( هنأل ) :م - مارح كيلع انأ - هلوق فالخبو يأ :ش ( ميرحتلا فالخبو ) :م

 يأ :ش ( امهتفاضإ تحصف امهنيب ) :م يأ :ش ( كرتشم ) :م لحلا يأ :ش ( وهو لحلا ةلازإل ) :م مارح

 لاقيامك اهيلع مرح لاقي هنأ ىرت الأ « نيجوزلا ىلإ يأ :ش ( امهيلإ ) :م ةنابإلاو مارحلا ةفاضإ

 الو « ديقلا لاوز قالطلا نأل « ةأرملا ىلإ يأ :ش ( اهيلإ قالطلا ةفاضإ حصت الو ) :م هيلع تمرح

 ال ةأرملا ىلع عقو ول قالطلا نألو « هيلإ قالطلا ةفاضإ حصي مل لجرلا ىلع ديقلا نكي مل

 قالطلا ةفاضإ مدعل لوألا زوجي الف « لجرلا يف هتوبث ىلع ءانب وأ ءادتبا تبثي نأ امإ «ولخي

 انآ - هلوق ىغلف « هيف ديقلا مدع ةأرملا نع ًاقلاط سيل لجرلا نأل « اضيأ يناثلا زوجي الو ءاهيلإ

 يف ديقلا مدع ملسن ال ليق نإف . قتعي ال ثيح « رح كنمانأ هدبعل لاق اذإ امك - قلاط كنم
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 عماجلا» يف ركذاذك: -هنع هللا يضر -لاق «ءيشب سيلف ال وأ ةدحاو قلاط تن: لاق ولو

 .ارخآ -هللا همحر- فسوي يبأو هللا همحر ةفينح يبأ لوق اذهو « فالخ ريغ نم «ريغصلا

 دمحم لوق ركذ ءةيعجر ةدحاو قلطت الوأ -هللا همحر -فسوي يبأ لوق وهو دمحم لوق ىلعو

 نيب قرف الو .ءيش ال وأ ‹ ةدحاو قلاط تنأ هتأرمال لاق اذإ اميف قالطلا باتك يف -هللا همحر-

 لخدأ هنآ هل :ناتياور- هللا همحر- دمحم نعف « لكلا لوق انه اه روكذملا ناك ولو « نيتلأسملا

 تنأ: هلوق ىقبيو «ةدحاولا رابتعا طقسيف يفنلا نيبو اهنيب وأ ةملك لوخدل ةدحاولا يف كشلا

 ‹ قلاط

 رابتعاب كلذ هل ليق « اهيخأ ةنباو اهتخأو اهيلع اهاوس ًاعبرأ جوزتي نأ هل زوجي ال اذهلو « لجرلا

 . لجرلا ىلع عقاو ديقلا نأ رابتعاب ال ةيعورشملا مدع

 « «ريغصلا عماجلا» ةلأسم هذه :ش ( ءيشب سيلف ال وأ ةدحاو قلاط تنأ : لاق ولو ) :م

 تن هتأرمال لاق لجر يف -هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو

 عقي ال قلاط ريغ وأ ال وأ قلاط تنآ :لاق ولاذكو « ىهتنا ٠ ءيشب سيل لاق ال وأ ةدحاو قلاط

 . ءيش ال وأ ًاثالث قلاط تنأ لاق ول فالخلا اذه ىلع كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو ءيش

 عماجلا يف اذه ركذاذك ):م : ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق يأ « هركذ اذكه :ش ( لاق ) :م

 لوق يف ةيعجر ةدحاو قلاط يهف ءيش ال وأ ةدحاو قلاط تنأ لاق نإو لصألا يف لاقو «ريغصلا

 بحاص لقنو . ىرت امك لصألا يف ةفينح يبأ لوق ركذي ملو « لوألا فسوي يبأ لوقو دمحم

 بحاص لاق مث ‹ قالطلا عقي ال ةفينح وبأ لاق ناميلس يبأ ءالمإ قالطلا باتك نع سانجألا

 (ًارخآ فسوي يبأو ةفينح يب لوق اذهو ) :م «تايناج رجل ا» يف ةفيذح يبأ نع هركذ اذكو سانجألا

 . ءيش ال وأ ةدحاو قلاط تنأ هلوق نم روكذملا يآ :ش

 باتك يف دمحم لوق ركذ «ةيعجر ةدحاو قلطي الوأ فسوي يبأ لوق وهو دمحم لوق ىلعو ) :م
 هلوق نم يأ :ش ( نيتلأسملا نيب قرف الو ءيش ال وأ ةدحاو قلاط تنأ: هتأرمال لاق اذإ اميف قالطلا

 ينعي « دحاو ىنعملا يف امهنأل « ءيش ال وأ ةدحاو قلاط تنأ هلوق نمو « ال وأ ةدحاو قلاط تنأ

 نعف لكلا لوق انه اه روكذملا ناك ولو ) :م عضولا يف وأ عاقيإلا يف ددرتلا قح يف امهنيب قرف ال

 دمحم نع نوكيف ثالثلا لوق «ريخصلا عماجلا» يف روكذملا ناك ول يأ :ش ( ناتياور دمحم

 ركذيل ةيعجر ةدحاو عقي هنأ طوسبملا» قالط يف دمحم نع ةثالثلا لوق ركذ هنأل «ناتياور

 همحر- دمحمل يأ :ش ( هل) :م . هنع نيتياورلا دورو مزلتسي اذهو « «ريغصلا عماجلا» يف فالخلا

 لخدأ ) :م ءيش ال وأ ةدحاو قلاط تنأ هتأرمال لاق يذلا لجرلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م -ىلاعت هللا

 وهو :ش ( يفنلا نيبو ) :م ةدحاولا نيب يأ :ش ( اهنيب :ش (وأ) :م ةملك لوخدل ةدحاولا يف كشلا

 ةقلط عقتف « كشلا نم الاس :ش (قلاط تنأ :هلوق ىقبيو ةدحاولا رابتعا طقسيف ) :م ءيش ال هلوق
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 نأ امهلو ‹ ءيش عقيالف عاقيإلا لصأ يف كشلا لخدأ هنأل ال وأ قلاط تنأ :هلوق فالخب

 قلاط تنأ: اهب لوخدملا ريغل لاق ول هنآ ىرتالأ ددعلا ركذب عوقولا ناك ددعلاب نرق ىتم فصولا

 وه اغنإ ةقيقحلا يف عقاولا نأل اذهو ‹ ثالثلا ركذ اغلل فصولاب عوقولا ناك ولو « اًنالث قلطت اًّنالث

 ددعلا ناك ام عقاولا ناك اذإو. رم ام ىلع«ةدحاو ةقيلطت قلاط تن هانعم ‹ فوذحملا توعنملا

 عم وآ يتوم عم قلاط تنأ لاق ولو .ءيش عقي الف ‹ عاقيإلا لصأ يف ًالخاد كشلا ناك هل اتعن

 يفاني اهتومو ةيلهألا يفاني هتوم نأل« هل ةيفانم ةلاح ىلإ قالطلا فاضأ هنأل « ءيشب سيلف كتوم

 امهنم دب الف « ةيلحلا

 . (ءيش عقي الف عاقيإلا لصأ يف كشلا لخدأ هنأل ءال وأ قلاط تنأ :هلوق فالخب ) :م ةيعجر ةدحاو

 :م قلاط تنأ هلوق وهو :ش ( فصولا نأ ) :م فسوي يبأو ةيفنح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 يأ :ش ( عوقولا ناك ) :م ًاثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو قلاط تنأ لوقي نأ لشم :ش ( ددعلاب نرق ىتم)
 نم ًازاجم دحاولا ىلع ددعلا قلطأ امنإ « ةدحاو هلوق وهو :ش ( ددعلا ركذب ) :م قالطلا عوقو

 ريغل لاق ول ) :م لجرلا نأ ىرت الأ يأ « هلبق ال حيضوت :ش ( هنأ ىرت الأ ) :م ددعلا لصأ هنإ ثيح

 :م ددعلاب عوقولا نأ ملعف « قافتالاب :ش ( ًاثالث قلطت اثالث قلاط تنأ: اهب لوخدملا

 تن هلوقب ناك ول ينعي :ش ( ثالثلا ركذ اغلل فصولاب ) :م قالطلا عوقو يأ :ش ( عوقولا ناك ولو)

 . فصولاب ال ددعلاب عوقولا نأ ملعف « ثالثلا عقو امل قلاط

 وه امنإ ةقيقحلا يف عقاولا نأل ) :م فصولاب عوقولا ناك ولو هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( اذهو ) :م

 ال ددعلاب عوقولا نأ هلوقب دارأ :ش ( رم ام ىلع ةدحاو ةيقلطت قلاط تنأ هانعم « فوذحملا توعنملا

 يف عقاولا وه توعنم اف « ةدحاو ةقيلطت يأ « فوذحمل ًاتعن عقو ددعلا نكل « قلاط يهو ةفصلاب

 ( ءيش عقي الف عاقيإلا لصأ يف ًالخاد كشلا ناك هل ًاتعن ددعلا ناك ام عقاولا ناك اذإو ) :م مهفاف ةقيقحلا

 هلوقب دارأو « ةفوذحملا ةقيلطتلا نع ةرابع وه ام هلوق وهو لوصوملا ىلإ عجري هل يف ريمضلا :ش

 . ناك اذإ هلوق باوج هرخآ ىلإ كشلا ناك هلوقو دحاولا ددعلا

 سيلف) :م كتوم عم قلاط تن لاق وأ يأ :ش ( كتوم عم وأ يتوم عم قلاط تنأ : لاق ولو ) :م

 ‹دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « قالط هب عقي ال ىتح ءيشب سيل لوقلا اذه يأ :ش ( ءيشب

 دعب وأ يتوم دعب قلاط تنأ لاق اذإ اذكو « فالخ هيف سيلو «ريغصلا عماجملا» لئاسم نم هذهو

 يأ :ش ( هتوم نأل) :م قالطلل يأ :ش ( هل ةيفانم ةلاح ىلإ قالطلا فاضأ هنأل ) :م ىلوأ لب كتوم

 يفاني ) :م ةأرملا توم يأ :ش ( اهتومو ) :م قالطلل يأ :ش ( ةيلهألا يفاني ) :م لجرلا توم نأل
 ةيلهألا نم قالطلا عوقول دب الف يأ :ش ( امهنم دب الف ) :م قالطلل الحم هنوك يأ :ش ( ةيلحلا

 كلوخد عم قلاط تنأ لاق ول امك ًاطرش توملا راصف « توملا دوجول قلعم قالطلا نأل < ةيلحملاو

 حاكنلا نألو « توملادعب كلم الو توملادعب هل ًاعاقيإ اذه ناكف « طرشلا بقعي ءازجملاو رادلا
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 ةافانملل ةقرفلا تعقو هنم ًصقش وأ اهجوز ةأرملا تكلم وأ اهنم اًصقش وأ هتأرما جوزلا كلم اذإو

 حاكنلا كلم نألف اهايإ هكلم امأو « ةيكولمملاو ةيكلاملا نيب عامتجاللف هايإ اهكلم امأ . نيكلملا نيب

 ؛ءيش عقي مل اهقلط مث اهارتشا ولو « حاكنلا يفتنيف نيميلا كلم مايق عم ةرورض الو «يرورض

 ال يفانملا عم هل ءاقب الو حاكنلا مايق يعدتسي قالطلا نأل

 يفو . ةياخلا دعب ىقبي ال مكحلاو « هتياغدوجول يهتني امهدحأ تومف «امهتايحب تقوم
 مادام كبرقأ ال هللاو : لاق هنأكف « ًايلوم راص تومأ وأ يتومت ىتح كبرقأ ال هللاو : لاق «عماجلا»

 . اننيب حاكنلا

 :م ةقدص وأ ةبهب وأ ثرإ وأ ءارشب هتأرما لجرلا كلم اذإ يأ :ش ( هتأرما جوزلا كلم اذإو ) :م

 نبا لاق «مهسلا رسكلاب صقشلاو « هتأرما نم اصقش لجرلا كلم وأ يأ :ش ( اهنم اصقش وأ )

 يأ :ش ( هنم اصقش وأ ) :مانركذ امك هوحن وأ ءارشب ينعي :ش ( اهجوز ةأرملا تكلم وأ ) :م :دیرد

 امهنيب نم حاكنلا عفتري ينعي « اذإ باوج :ش ( ةقرفلا تعقو ) :م جوزلا نم ًاصقش ةأرملا تكلمو

 نب هللا دبع نع« ديهمتلا» يفو . ةيرهاظلاو ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « روهمجلا لوق اذهو خسفلاب

 اهكلم ول امهحاكن ىلع اغأك هتكلم نيح هتقتعأف اهجوز تكلم ول اهنأ يعخنلاو يبعشلاو ةبتع

 . اهأطي الو« حاكنلا خسفني اهضعب كلم ولو ‹ هدعب نيميلا كلمب اهئطوو جوزلا

 :ش ( نيكلملا نيب ةافانملل ) :م ذوذش وهو هحاكنب اهؤطيو ءابرقألا اهنم ددري مل :ةداتق لاقو

 . هوحنو ءارشلاب كلملاو حأكنلا كلم امهو

 :ش ( ةيكولمملاو ةيكلاملا نيب عامتجاللف ) :ماهجوز ةأرملا كلم امأ يأ :ش ( هايإ اهكلم امأ ) :م

 نوكي نأ يضتقي حاكنلا كلمو « ًامداخ نوكي نأ يضتقي ةبقرلا حاكنلا كلم نأل . لیحتسم وهو

 . امهعامتجا لاحتساف « ًامودخم

 :ش ( يرورض حاكنلا كلم نألف) :م هتأرما لجرلا كلم امأو يأ :ش ( اهايإ هكلم امأو ) :م

 الو ) :م لسنلا ءاقبل لحلا ةرورض تبثي امنإو « سايقلا فالخ ىلع رحلا ىلع كلملا تابثإ نأ هنايب

 . ( نيميلا كلم مايق عم ةرورض

 كلمت يفو « فيعضلا لحلا :ش (يفتنيف ) :م يوقلا لحلا وهو نيميلا كلم هيلع ًأرط ال هنأل

 فالخب « هيلع ليلد هنأل « لحلا ماقم ماقف « كلما تبثي نكلو لحلا تبثي ال ناك نإو صقشلا

 كلملا قحو « كلملا قح هبسك يف تباثلا نأل « حاكنلا لطبي ال ثيح ةحوكنم ىرتشا اذإ بتاكملا

 . حاكنلا قح عني ال

 نأل ٠ ءيش عقب ملاهقلط مث ) :م ةمألا هتأرما جوزلا ىرتشا ولو يأ :ش ( اهارتشا ولو) :م

 ال ) :م نيميلا كلم وهو :ش ( يفانملا عم ) :م حاكنلل يأ :ش ( هل ءاقب الو حاكنلا مايق يعدتسي قالطلا
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 نعو . ةافانملا نم انلق ال قالطلا عقي ال هنم اًصقش وأ هتكلم اذإ اذكو هجو لك نم الو هجو نم

 ىتح كلانه ةدع ال هنأل ‹ لوألا لصفلا فالخب ةبجاو ةدعلا نأل عقي هنأ -هللا همحر- دمحم

 اهالوم اهقتعأف كايإ كالوم قتع عم نيتنث قلاط تنأ هريغل ةمأ يهو اهل لاق نإو هل اهؤطو لح

 ءامهمظتني ظفللا نأل « قتعلا وأ قاتعإلاب قيلطتلا قلع هنأل ؛ ةعجرلا جوزلا كلم

 حاكنلا كلم ناكل الإو « يفانملا دوجو عم ثنحي الف « هراثآ نم رثأ اهنأل « ةدعلا :ش ( هجو نم

 اذإ ينعي هجو نم ال ليقو : لمكألا لاقو . ءاقب الو هلوقب ًاقلعتم (هجو لك نم الو) هجو نم ًايقاب

 ‹ يفانملا عم هلوقب قتلعتي اذه ىلعو « عمجملا نيميلا كلم اذإ ينعي « هجو لك نم ال صقشلا كلم

 . یھتنا

 يف هرسفاذكه « يزارتألا لوق وه ليقو هلوقب لمكألا هيلإ راشأ يذلا لوقلا اذه : تلق

 دبع وهو اهجوز ةرحلا ةأرملا تكلم اذإ قالطلا عقي ال اذكو يأ :ش ( هتكلم اذإ اذكو ) :م «هحرش

 نم انلق امل قالطلا عقب ال ) :م اهجوز نم ًاصقش تكلم وأ يأ :ش ( هنم اًصقش وأ ) :م هريغ وأ ثاريجب

 . ةيكولمملاو ةيكلاملا نيب :ش ( ةافانملا

 قالطلاو « اهيلع ةدعلا بوجول ةيناثلا ةروصلا يف قالطلا يأ :ش ( عقي هنأ دمحم نعو ) :م

 ةدعلا نأل ) :ماهؤطو هل لحي ال اذهلو « ةدعلا بجت اذهلو « ةدعلا مايق وأ حاكنلا كلم دمتعي

 لح يتح « كلانه ةدعال هنأل ) :م هتأرما جوزلا كلم اذإ ام وهو :ش ( لوألا لصفلا فالخب ةبجاو

 . اهكلي يذلا اهالوم تح يق ةدع ال يأ :ش ( هل اهؤطو

 دق : انلق .بوجولا ىلع ليلد اذهو « جيوزتلا هل زوجي ال هنأ سيلآ ليق ناف «يفاكلا» يفو

 رخآ نم اهجيوزت زوجي ال هنأ حيحصلاو « زاج رخآ نماهجوز ول هنأ ليلدب اهيلع ةدع ال اولاق
 اغنإ ةدعلا نأل اذهو « ناتياور هريغ قح يفو « اهأربتسا نم قح يف اهيلع ةدعلا بجت ال هنأ ملعف

 بجوملا ببسلا ءاقب عم هسفن ءام نماهمحر ءاربتسا ليحتسيو < ءاملا نم محرلا ءاربتسال بجت

 لاحلاو يأ :ش ( هريغل ةمأ يهو ) :م هتأرمال لجر لاق ولو يأ :ش ( اهل لاق نأو) :م . ءىطولا لحل

 . هريل ةمأ اهنأ

 ‹ ةلعل مكحلا ريعتساف كايإ كالوم قاتعإ يأ :ش ( كايإ كالوم قتع عم نيتنث قلاط تنأ ) :م

 نأل « قتعلاب وأ قاتعإلاب قيلطتلا قلع هدعب لاق هنأ هيلع ليلدلاو « قاتعألا مكح قتعلا نأل

 ‹«ةعجرلا جوزلا كلم اهالوم) :م ينعي :ش ( اهقتعأف ) :م قتعلا ال ىلوملا ىلإ ةقيقح فاضي قاتعإلا

 وهو :ش ( ظفللا نأل ) :م ىلوملا قاتعإب لصاحلا قتعلاب يأ :ش ( قتعلا وأ قاتعإلاب قيلطتلا قلع هنأل

 «لومشلا ال لدبلا قيرط ىلع قتعلاو قاتعإلا مظتني يآ :ش ( امهمظتنب ) :م كالوم قتع عم هلوق
 يفانلو . يزارتألا لوق عفدنياذهلو « نيدارم زاجملاو ةقيقحلا ةلاحتسال ةفاسملا قيض ال

 . زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا مزلي ذئنيح هنأل « رظن امهمظتني ظفللا نأل : هلوق
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 هب قلعملاو ةفصلا هذهب روكذملاو «هب قلعت مكحللو دوجولا رطخ ىلع اًمودعم نوكي ام طرشلاو
 اًقلعم قيلطتلا ناك اذإو « اندنع طرشلا دنع اًقيلطت فرصتلا ريصي تاقيلعتلا يف نأل قيلطتلا

 ءقتعلا نع ارخأتم قالطلا نوكيف قيلطتلا دعب دجوي قالطلا مث « « هدعب دجوي قتعل وأ « قاتعإلاب
 نيتنشلاب ةظيلغ ةمرح مرحت الف ةرح يهو اهفداصيف

 نوكيام طرشلا نأ ملع دقو يأ :ش ( دوجولا رطخ ىلع اًمودعم نوكيام طرشلاو ) :م

 :م دوجولا رطخ ىلع طرش ةباشملا ذهب قاتعإلاو قتعلاو دوجولا رطخ ىلع نوكيو ءًامودعم
 دوجو ىلع فوقوم هنأل ؛ طرشلاب ًاقلعت مكحلل نأ ًاضيأ ملع دقو يأ :ش ( هب قلعت مكحللو)
 مكحللو دوجولا رطخ ىلع مودعم ينعي :ش ( ةفصلا هذهب ) :م قتعلا يأ :ش ( روكذملاو ) :م طرشلا

 ةلعلا قلعت نوكي نأ امإ قلعتلا كلذو « قتعلاب ًالصتم قيلطتلا لعج هنأل اطرش نوكيف « هب قلعت

 جوزلا قيلطت اذكو « جوزلا قيلطتل ةلع نوكي ال قتعلاو قاتعإلاو « طورشملاب طرشلا وأ لولعملاب
 ( هب قلعملاو ) :م هلوق ىنعم وهو « هب قلعت قالطلاو هب لصاحلا قتعلاو ىلوملا قاتعإل ةلع نوكي ال
 عنم يف قيلطتلا رثأ نأ لوصألا يف ررقت ال اندنع قالطلاال :ش ( قيلطتلا ) :م قتعلا يأ :ش
 . مكحلا عنم يف ال ببسلا

 اندنع طرشلا نأ ىلع ءانب :ش ( اندنع طرشلا دنع ًاقلعم فرصتلا ريصي تاقيلعتلا يف نأل ) :م

 يف نأل - هلوق : ةعيرشلا جات لاقو . لوصألا يف فرعامك هدوجو نامز ىلإ ةلعلا ةبلغ
 ‹ داقعنالا عني طرشلاو «ًاببس دقعني ال اندنع طرشلاب قلعملا نأ ينعي - هرخآ ىلإ . . . تاقيلعتلا

 . مكحلا رخؤي يعفاشلا دنعو

 وأ قاتعإلا دعب قيلطتلا دجوي يأ :ش ( هدعب دجوي قتعلا وأ قاتعإلاب اقلعم قيلطتلا ناك اذإو ) :م

 نع ًارخأتم قالطلا نوكيف قيلطتلا دعب دجوي قالطلا مث ) :م نابقاعتي طرشلا عم طورشملا نأل « قتعلا
 لاح لاو يأ :ش ( ةرح يهو) :م ةأرملا قالطلا فداصي يأ :ش ( اهفداصيف ) :م ةرورضلاب :ش ( قتعلا

 قتعلا يعفاشلا دنعو . نيتقيلطتلا يأ :ش ( نيتنثلاب ةظيلغ ةمرح مرح الف) :م ةفداصملا دنع ةرح اهنأ

 اميف ةلأسملا ةروص هدنع نكل قالطلا عوقو دعب هيلوق رهظأ يف ايعجر نكي ملف اعم ًاعقو قالطلاو
 لاق هبو . لاجرلاب قالطلا رابتعا هدنع نأل ؛ يايإ يالوم قتع عم قلاط تنأ هتأرمال دبعلا لاق اذإ
 امك راصف « قالطلا عوقو مدقت ول قتعلا نأل ؛ ةظيلغ ةمرح مرحي هنع لوق يفو . دمحأو كلام

 ‹ هرخآ ىلإ قتعلاب قيلطتلا قلع هنأل «ةيادهلا» يف ركذو «يفاكلا» يفو . قتع مث نيتنثا اهقلط ول
 - كايإ : هلوق ىلإ ىرت الأ « هتلع نع مكحلا ريعتساف « انه اه قاتعإلا هب ديرأ هنأل «لكشم وهو

 قيلطتلا قلع امل هنأل « لكشمب سيل هباورج يف ليق « يدعتملا لعفلا يف الإ كلذ لمعتست الو

 لكذإ ًاطرش حلصي دحاو لك نأ انيب دقو قاتعإلا نم لصاحلا قتعلاب هقيلعت هنم مزلي قاتعإلاب
 كالوم قاتعإ نم لصاحلا قتعلا عم كايإ كالوم قتع عم هلوق نوكيو « دوجولا رطخ ىلع امهنم
 . قتعلا وأ قاتعإلاب قتعلا قلع هلوق فنصملا لوأ اذهلف « كايإ
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 عم نإف # :ىلاعت هلوق يف امك رخأتلل ركذت دق انلق « نارقلل ؛عم» ةملك نأ وهو ٠ ءيش ىقبي
 .طرشلا ىنعم نم انركذ ام ليلدب هيلع لمحف ٠ : ةيآلا حرشلا € ارسي رسعلا عم نإ آرسي رسعلا

 هل لحت مل دغلا ءاجف « ةرح تنأف دغ ءاج اذإ :ىلوملا لاقو « نيتنث قلاط تنأف دغ ءاج اذإ :لاق ولو

 هریغ اجوز حکنت یتح

 ريغ قلعملاو « ًاقيلعت قابتعإلا نامز ىلإ قالطلا ةفاضإ فنصملا ىمس فيك : تلق نإف
 رم ىلع رمألا فيقوت قيلعتلا نأل « ةقيقح ال ازاجم ًاقيلعت اهامس هنأب : بيجأ : تلق . فاضم

 طرشلا قوحل ركذي مل نإو « ًاقيلعت امس قاتعلا ىلع قالطلا فقوت دجو املف « طرشلا فرحب

 . كالوم قتعأ نإ قلاط تنأ لاق هنأك راصف

 بابرأ دنع :ش ( نارقلل «عم»ةملك نأ وهو ) :م ًالاكشإ يأ :ش ( ءيش ىق ) :م

 قتعلا نع ًارخأتم قالطلا نوكي لاق ثيح « همالك ىلع درو امع راذتعا هنأ اذه لصاح ءناسللا

 كلذ انملس : لاقف « ةبحصلاو نارقلل عم ةملك نأل « هنع رخأتم هنأ ملسن ال لاق نأب هيلع دروف

 عم ناف  :یلاعت هلوق يف امك ) :م« ًازاجم :ش ( رخأتلل ) :م عم ظفل يأ :ش ( ركذت دق :انلق ) :م نکل

 رسيلاو رسعلا نيب ةيعم لا نكي ال هنأل « ( ٠٠١ ١ : حرشلا ) :ش (4 آرسي رسعلا عم نإ آرسي رسعلا

 ‹ دوجولا نامز يف نارتقالل ركذت دق عم ةملك نأ هقيقحتو « ريخأتلا ىلع لمحيف « امهنيب داضتلل

 :٤٤(« لمنلا) « ناميلس عم تملسأو :  ىلاعت هلوق يف امك دوج ولا لصأ يف نارتقالل ركذت دقو

 ةمرح مرحي لوألا وه دارملا ناك ولف ء( ١ : حرشلا ) « آرسي رسعلا عم نإ # : ىلاعت هلوق يف امكو

 كشلاب تبثي الف ةتباث نكت مل ةظيلغلا ةمرحلاو «مرحي ال يناثلا وه دارملا ناك ولو « ةظيلغ
 . لامتحالاو

 مل ثيح « كحاكن عم قلاط تنأ هتأرمال هلوقب «عماجلا» يف ركذ اب اذه ضقني: ليق نإف

 -هرخآ ىلإ -كالوم قتع عم هلوق يف امك « كلذك نوكي نأ يغبنيف « طرشلا ىنعم رصي ملو حصي

 ةرورض نم ناكف « ًاقيلعتًأرييخت قيلطتلل كلم هنأ رابتعاب نارقلا ىنعم ةقيقح نع لودعلا نأب
 ‹ نايفانتم حاكنلا عم قالطلاو « قالطلا كلي مل انه اه امأ « طرشلا ىنعم ىلع لمحي نأ همالك

 . ةرورض وغليف « نارقلا ىنعم نع لودعلا مزلي الف

 نكميف « حاكنلاب قالطلا قيلعتب كيلعت هنأل يل حضتي مل باوجلااذهو : يكاكلا لاقو

 . هيلع لمحي نأ يغبنيف طرشلا ىنعم رابتعا ىلع همالك حيحصت

 ةيآلا يف امك « رخأتلا ىلع عم ظفل لمحيف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( هيلع لمحيف ) :م

 . مالكلا حيحصت ةرورضل :ش ( طرشلا ىنعم نم انركذ ام ليلدب ) :م ةييركلا

 دغ ءاج اذإ ةمألا هتأرمال لجرلا لاق ولو يأ :ش ( نيتنث قلاط تنأف دغ ءاج اذإ : لاق ولو ) :م

 ( هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت مل دغلا ءاجف ةرح تنأف دغ ءاج اذإ :ىلوملا لاقو ) :م نيتنث قتلاط تنأف
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 همحر-دمحم لاقو -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «ضيح ثالث اهتدعو

 طرشلاب هقلع ثيح ىلوملا قاتعإب عاقيإلا نرق جوزلا نأل ؛ اهيلع ةعجرلا كلمي اهجوز :-هللا
 هتلع هنأل قاتعإلا نراقي قتعلاو طرشلا دنع اًببس قلعملا دقعني امنإو « قتعلا ىلوملا هب قلع يذلا

 ةرورض قتعلل « اًتراقم قيلطتلا نوكيف لعفلا عم ةعاطتسالا هلصأ ءهتلع هلصأ

 . رئارحلا ةدع يأ :ش ( ضيح ثالث اهتدعو ) :م ةظيلغ ةمرح هيلع تمرح اهنأل :ش

 ةياور ىلع فالخلا اهيفو « يناجرج لا ناميلس يبأ ةياور ىلع اهيف فالح ال ةلأسملا هذهو

 كلمب اهجوز دمحم لاقو . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م هلوقب هيلإ راشأ « ريبكلا صفح يبأ

 دبعلا يف هدنع ةلأسملا ةروص نكل « نالوق يعفاشللو . ةظيلغ ةمرح مرحت ال ينعي :ش ( ةعجرلا

 طرشلاب هقلع ثيح «ىلوملا قاتعإب) :م قالطلا عاقيإ يأ :ش ( عاقيإلا نرق جوزلا نأل ) :مانركذ امك

 قاتعإلا ىلوملا هيلإ فاضأ نامز ىلإ قالطلا فاضأ جوزلا نأ كلذو « :ش (ىلوملا هب قلع يذلا
 . دغلا ءيجم وهو

 دوجو دنع عاقيإلل ًاببس نوكي امنإ قلعملا ينعي :ش ( طرشلا دنع ًاببس قلعملا دقعني اغإو ) :م

 نأل يأ :ش ( هنأل قاتعإلا نراقي قتعلاو ) :م كلذك ًاضيأ همكحف ةيببسلا يف نينرتقم انأكف « طرشلا

 ضعبلا دنعو . روهمجلادنع نانرتقي لولعملا عم ةلعلاو « قتعلا ةلع يأ :ش ( هلع ) :م قاتعإلا

 ( لعفلا عم ةعاطتسالا هلصأ) :م رهاوجلا ةلزنمب ةيعرشلا تافرصتلاو « ةيعرشلا ةلعلا يف نابقاعتي

 يف نانرتقيف ‹ اهل لولعم لعفلا نأل « لعفلا قبست ال لعفلا اهب لصحي يتلا ةعاطتسالا ينعي :ش

 مايق لوألا يف مزليف « الو لعفلا دوجو نامز ىلإ ىقبت نأ امإ ولخي ال تقبس ول اهنأل « مكحلا

 ال قاتعإلااذكف « لاحم وهو « ةردق الب لعفلا لوصح مزلي يناثلا يفو ٠ ضرعلاب ضرعلا
 . هلولعم قتعلا نأل « قتعلا قبتسي

 نأل دخلا ءيجمب نراقم ًاضيأ قاتعإلا نأل :ش ( ةرورض قتعلل ًانراقم قيلطتلا نوكيف ) :م

 مكح قالطلا نأل « دساف قتعلا دعب قالطلاف « ةلاحم ال ءيشلا كلذل نراقم ءيشلا نراقمل نراقملا

 «قتعلا نراقي قالطلاو «قتعلا نراقي قاتعإللاو « قاتعإلا نراقي قيلطتلاو « هنع رخأتي ال قيلطتلا
 . ىهتنا « هدعب عقي فيكف « ءيشلا كلذل نراقم ءيشلل نراقملل نراقملا ناك

 وهامك ةلعلا نع رخأتب ةلعلا مكح فصوي نأ الإ دمحم لوق حضتي ال : يكاكلا لاقو

 ىلإ . . . كايإ كالوم قتع عم قلاط تنأ ةلأسم يف ةمئألا سمش هفصو امك ضعبلا بهذم

 .هرحخا

 مهضعب « ةيعرشلا للعلا نع تالولعملا ريخأت داوج يف خياشملا فلتخا : ةعيرشلا جات لاقو

 دمحمف ‹ فرعام ىلع رهاوجلا ةلزنمب ةيعرشلا للعلا نأل « هزوج مهضعبو « كلذ زوجي ال اولاق
 . ةنراقملاب قتعلا يفو « رخأتلا زاوجي قالطلا يف ذخأ
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 قلع هنأ امهلو .ضيح ثالشب اهتدع ردقت اذهلو ‹ ىلوألا ةلاأسملاك راصف . قتعلا دعب قلطتف

 نامرحت ناتقلطلاو قالطلا اذكو « ةمأ يهو اهفداصي قتعلا مث « قتعلا ىلوملا هب قلع اب قالطلا

 دعب قالطلا عقيف ىلوملا قاتعإب قيلطتلا قلع هنأل « ىلوألا ةلأسملا فالخب « ةظيلغ ةمرح ةمألا

 هنأل ةدعلا فالخب « هانررق ام ىلع قتعلا

 ةعرسب صتخم قاتعإلاو « يفانملا عم هققحتل توبثلا ءىطبب صتخم قالطلا نأ كلذ هجوو

 كلميف « ةرح يهو قالطلا اهفداصيف قالطلا ىلع مدقيف ليلدلا قافو ىلع هنكل ‹ توبثلا

 ال حيحصلا عيبلا فالخب « ضبقلا نامز ىلإ عيبلا نع دسافلا عيبلا يف كلملا رخأتي اذهلو ءةعجرلا

 . ىهتنا « هفالخ ىلع رخآلاو « ليلدلا قفو ىلع امهدحأ نأ انركذ

 -هللا همحر- دمحمل . -ىلاعت هللا همحر- يدعسلا نسحلا وبأ يضاقلا مالسإلا نكر للعو

 يف ناعمتجي ال «قتعلا عم قرلا لزي ملام لوزي ال قتعلا نكل ‹ قاتعإلا نراقي ناك نإو قتعلا نأ

 . ةيرحلا دعب قالطلا ناكف قرلا لاوز دعب قتعلا لوزن نوكيف « دحاو لحم

 قتع هلوقب هدارم نأ امك هعم يأ قتعلا دعب هلوقب هدارم نوكي نأ زوجي هنأ باوجلا ىف ليقو

 ىلوملا لوق نوكيف هدنع لسرملاك طرشلاب قلعملا ليقو « كايإ كالوم قتع دعب يأ « كايإ كالوم
 ةرورض ةيرحلا نع نيتنث رخأتيو دحاو نامز يف نينرتقم قلاط جوزلا لاقو « ةرح دنع طرشلا دنع

 . ةرح يهو « اهيلع ناعقيف

 اذهلو ) :م كايإ كالوم قتع عم نيتنث قلاط تنأ هلوق يهو :ش ( ىلوألا ةلاسملاك راصف ) :م

 فداص قالطلا نأ هنايب  :ش (قتعلا دعب قلطتل) :م هلوقل حاضيإ اذه :ش ( ضيح ثالثب اهتدع ردقت

 هحرش اذكه « نيتضيحلاب دادتعالا اهمزل ةمألا فداص ولف « ضيح ثالثب دتعت اذهلو « ةيرحلا

 دادتعالا نأل « رظن «ةيادهلا» بحاص هدروأ يذلا لالدتسالا اذه ىلعو : لاق مث « يزارتألا

 قالطلا نأ رابتعأب « ىلوألا ةلأسملا ىف امك ةدعلا بوجو نامز ةرح اهنأرابتعاب ضيح ثالثب

 ۰ . ىهتنا « ةيرحلا فداص

 هركذي ملو « هيف رظن مث «ةيادهلا» بحاصل هبسن مث هركذ يذلا وه لالدتسالااذه : تلق

 . ىفخي ال ام ىلع انه «ةيادهلا» بحاص

 اب قالطلا قلع ) :م جوزلا يأ :ش ( هنأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 :م ةمأ اهنأ لاحلاو يأ :ش ( ةمأ يهو اهفداصي قتعلا مث ) :م دخلا ءيجم وهو :ش ( قتعلا ىلوملا هب قلع

 كلي الف :ش ( ةظيلغ ةمرح ةمألا نامرحت ناتقلطلاو ) :م ةمأ يهو اهفداصم :ش ( قالطلا اذكو )

 ام ىلع قتعلا دعب قالطلا عقيف ىلوملا قاتعإب قيلطتلا قلع هنأل « ىلوألا ةلأسملا فالخب ) :م ةعجرلا

 :ش (هنأل ةدعلا فالخب ) :م طورشملا ىلع مدقم طرشلا نأ رهو ‹ ىلوألا ةلأسملا يف يأ :ش ( هانررق
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 نأل ء لاق ام ىلإ هجو الو « طايتحالاب اهيف ذخؤي ةظيلغلا ةمرحلا اذكو « طايتحالاب اهيف ذخؤي

 . نانرتقيف هتلع هنأل قيلطتلا نراقب قالطلاف « هتلع هنأل قاتعإلا نراقي ناك ول قتعلا

 اهيف ذخؤي ةظيلغلا ةمرحلا اذكو ) :م نيدلا رمأل ةنايص :ش ( طايتحالاب اهيف ذخؤي ) :م نأشلا نأل يأ

 . ( طايتحالاب

 يأ :ش ( هتلع هنال قاتعإلا نراقب ناك ول قتعلا نأل ) :م دمحم يأ :ش ( لاق ام ىلإ هجو الو ) :م

 :م قالطلا ةلع قيلطتلا نأل يأ :ش ( هتلع هنال « قيلطتلا نراقب قالطلاف ) :م قتعلا ةلع قاتعإلا نأل

 كلذكف ةمأ يهو « اهفداصي قاتعإلا نأ امك ينعي « قيلطتلاو قاتعإلا يأ :ش ( نانرتقيف)

 . قيلطتلا

۳۱ 



 هفصوو قالطلا هيبشت يف لصف
 ةراشإلا نأل ثالث يهف « ىطسولاو ةبابسلاو ماهبإلاب ريشي اذكه « قلاط تنأ هتآرمال لاق نمو

 تنرتقا اذإ ةداعلا ىرجم يف ددعلاب ملعلا ديفت عباصألاب

 ( هفصوو قالطلا هيبشت يف لصف ) :م

 هعيونتو هفصو ركذي عرش قالطلا لصأ ركذ الو . قالطلا هيبشت نايب يف لصف اذه يأ:ش

 . ًاعبات هنوكل « ةدح ىلع لصف يف

 ةبابسلاو ماهبإلاب ) :م ريشي هنوك لاح يأ :ش ( ريشي اذكه « قلاط تنأ هتأرمال لاق نمو) :م

 : هلوق يف دمحم ىلع لاهجلا ضعب نعط دقو « تاقيلطت ثالث يأ :ش ( ثالث يهف ٠ ىطسولاو

 يعرشلا مسالا يف لهاج مسا هنأ لاقو « اذكه «ريغصلا عماجلا» يف ةلأسملا هذه ركذ هنآل ةبابسلاو

 ىسوم ثيدح نم يواحطلا ىور دقو ‹عرشلا يف اضيأ تدرو ةبابسلا نأب هيلع دروو « ةحبسملا

 ؟ روهطلا فيك لاقف ب يبنلا ىنأ ًالجر نأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع رماع يبأ نبا

 . هينذأ نطاب نيتبابسلابو هینذآ رهاظ هيماهبإب حسمف هينذأ هيعبصإ لخدأف ًاضوتف ءامب ةَ هللا لوسر یعدف

 . ثيدحلاب تدرو ًاضيأ ةحابسلاو ةبابسلا نأكف « ةحابسلا خسنلا يف نأ ىلع .ىهتنا

 ىتأ ًالجر نأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلا ىور دقو
 ء اثالث ههجو لسغ مث ًاالث هيفك لسغف ءانإ يف ءامب ىعدف ؟ روهطلا فيك هللا لوسر اب : لاقف ةي يبنلا

 « هينذأ رهاظ هيماهبإب حسمو هينذأ يف نيتحابسلا هيعبصا لخدأو هسأرب حسم مث « االث هيعارذ لسغ مث

 دقف «صقن وأ اذه ىلع داز نمف « ءوضولا اذكه لاق مث « ثالث هيلجر لسغ مث« هينذأ نطاب نيتحابسلاب

 . “ «ءاسأو ملظ وأ ءاسأ

 رضحلا لهأ:ش (لامعتسال ءابرعلا برعلا) :م لامعتسا تاغللا يف ربتعملا :يزارتألا لاقو

 ملكتلا نع يهنلا مدعو « حيصفلا برعلا ةغلاهنوكل ىلوأ ةبابسلا لامعتساف « نيدلوملاو

 . یھتنا .اھب

 يف تلمعتسا ةبابسلاو ةحابسلا نم ةدحاو لك نأل « ًالصأ هلاق يذلا اذه ىف ةدئاف ال : تلق

 . ىفخي ال ام ىلع ةهجوم ريغ ةبابسلا يف ةيولوألا هاوعد ًاضيأو ء انركذ امك عرشلا
 ةراشإللا يأ :ش ( تنرتقا اذإ ةداعلا ىرجم يف ددعلاب ملعلا ديفت عباصألاب ةراشإلا نأل ) :م

 سيلو . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع يئاسنلاو هجام نبا دنع يذلا ثيدحلا (1)

 ىسوم «بيرقتلا» يف يذلاو مهدحأ هل جرخأ رماع يبأ نب ىسوم همسا لجر دجوي ال هنأل رماع يب نب ىسوم
 ءوضولا نع هلأسف هيَ يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج اذكه يئاسنلاو هجام نبا دنع ثيدحلاو . فحصت هنظآو رماع نبا

 . « ملظ وأ ىدعت وأ ءاسأ دقف اذه ىلع داز نمف ءوضولا اذه : لاق مٹ « اًنالث هارأف
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 يهف ةدحاوب راشأ نإو . ثيدحلا « اذكهو اذكهو اذكه رهشلا»: - ةي - لاق « مهبملا ددعلاب

 اهروهظب راشأ اذإ ليقو « اهنم ةروشنم اب عقت ةراشإلاو  انلق امل ناتنث يهف نيتنثب راشأ نإو« ةدحاو

 ولف اهنم ةروشنم اب ةراشإلا عقت ناك اذإو ‹ اهنم ةنومضم ابف

 . اذكه لوقي نأ وهو :ش ( مهبملا ددعلاب) :م

 يتلا عباصألاب ةراشإلا هب ديري ىطسولاو ةبابسلاو ماهبإلاب ريشي هلوق هحرش يف يباتعلا لاقو

 . رخألا عباصألا نيبو اهب ةراشألا سانلا داتعا

 راشأو قلاط تنأ تلاق «ينغملا» يفو « ةدحاو ةرجب ةثالثلاب ريشي ينعي : ةعيرشلا جات لاقو

 . ثالثلا عقو اهب راشأو « ادكه لاق نإو ةدحاو عقي ةثالثلا هعباصأب

 رمع نبا نع يور ثيدحلا « اذكهو اذكهو اذكه رهشلا » راي يبنلا لاق يأ :ش ( ةي لاق ) :م

 هاور رمع نبا ثيدحو . -مهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نعو ٠ صاقو يبأ نب دعس نعو

 يف ماهبإلا سبحو اذكهو اذكهو اذكه رهشلا » :ةايب يبنلا لاق :لاق « موصلا يف ملسمو يراخبلا

 برض » : لاق هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب دمحم نع ملسم هجرخأ دعس ثيدحو . ٠ ةثلاثلا

 . «ًاعبصإ ةشلاثلا يف كسمأو ءاذكهو اذكهو اذكه رهشلا لاقو « ىرخألا ىلع هديب ةي هللا لوسر

 باغف ارهش اهيلع لخدي ال هنأ مسقأ» ايب يبنلا نأ اهنع «كردتسملا» يف مكاحلا هاور ةشئاع ثيدحو

 :لاقف ًارهش انيلع لخدت ال نأ تفلح كنإ هل تلقف « نيئالثلا يف اهيلع لخد مث «اموي نيرشعو ةعست اهنع

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص : لاقو ٠ ماهبإلا ةثلاثلا يف كسمأو « اذكهو اذكهو اذكه رهشلا »

 ةرملا يف سبحو هلوق «طوسبملا» يفو « ضابقنالا : سابتحالاو ضبقو يأ « سبحو : هلوق
 عقت ةراشإلاو « ةلأسملا هذه يف فالخ الو ًاموي نيرشعو ةعست رهشلا نأ هنم نايب « هماهبإ ةثلاثلا

 يف هماهبإ سبح- مالسلا هيلع - هنأ ىرت الأ «ةداعلاو فرعلا رابتعال ةنومضملاب ال اهنم ةروشنمل اب

 . ًاموي نيرشعو دحأ موهفملا ناكل ضوبقملا ربتعا ولو ءًاموي نورشعو ةعست هنم مهفو «ةثلاثلا ةرملا

 :ش ( ةدحاو يهف ) :م قلاط تنأ لاقو ةدحاو نأب راشأ نإو ينعي :ش ( ةدحاوب راشأ نإو ) :م

 . ةدحاو ةقيلطت ىهف يأ

 يف ددعلاب ملعلا ديفت عباصألاب ةراشإلا نأل هلوق هب ديري :ش ( انلق اه ) :م ناتقيلطت عقي ينعي ناتنث

 :م ةروشنملا عباصألا يأ :ش ( ةروشنم اب عقت ةراشإلاو ) :م مهبملا ددعلاب تنرتقا اذإ ةداعلا ىرجم

 . ةداعلاو فرعلا رابتعاب ةمومضملاب عقت الو ديلا عباصأ نم يأ :ش ( اهنم)

 يأ :ش ( اهنم ةمومضملابف ) :م تارملا ىلإ عباصألا روهظب يأ :ش ( اهروهظب راشأ اذإ ليقو ) :م

 ولف ةروشنم اب ةراشإلا عقت ناك اذإو ):م . ةروشنم اب ال عباصألا نم ةمومضملاب ذئنيح قالطلا عقيف

EY 



 يف عقت ىتح فكلاب ةراشإلا ىون اذإ اذكو « ءاضق ال ةنايد قدصي نرتمومضملاب ةراشإلا ىون
 عقي اذكه لقي مل ول و رهاظلا فالخ هنكل هلمتحي هنأل٬ ةدحاو ةيناثلا يفو « ةنايد ناتنث ىلوألا

 برضب قالطلا فصو اذإو « قلاط تنأ : هلوقب رابتعالا يقبف مهبملا ددعلاب نرتقي مل هنأل ةدحاو

 . ةتبلا وأ نئاب قلاط تنآ :لوقي نأ لثم انئاب ناك ةايزلاو ةدشلا نم

 ةراشإلا تدجو امك هنأل ىعفاشلا لاق هبو :ش ( ءاضق ال ةنايد قدصي نيتمومضمل اب ةراشإلا ىون

 نايب ىف سانلا نيب اميف ةدوهعملا ةراشإلا نأل « رهاظلا فالح هنأ الإ « ةدوقعملاب تدجو ةروشنملاب
 ءءاضقلا يف قدصي الف هفالخ ىعدا اذإف «فكلاب الو ةسوبحلاب ال ةروشنملا مباصألاب مهبملا ددعلا
 .« مالسألا خيش طوسبم» يف اذك

 عباصألا عيمج نوكت نأ فكلاب ةراشإلا ةروصو :ش ( فكلاب ةراشإلا ىون اذإ اذكو ) :م

 لاق مث ءاذكه قلاط تنأ لاقو تارملا ىلإ اهنوطبو ةروشنملا عباصألاب اهيلإ راشأ ينعي « ةروشنم

 يف يأ :ش ( ىلوألا يف عقت ىتح ) :م ءاضق ال ةنايد قدصي . عباصألاب ال فكلاب ةراشإلا اهب تينع

 :م فكلاب ةراشألا يأ :ش ( ةيناشلا يلو ) :م ءاضق ال ةنايد ناتقلط يأ :ش ( ناتنث ) :م نيتمومضملا

 اهيلإ راشأ هنأل « ءاضقلا يف ًاثالث ىتح ءاضق ال ةدحاو عقت ىتح ةنايد قدصي ينعي :ش ( ةدحاو)

 هسفن ىلإ فكلا رهظ لعج ول :اولاق نيرخأتنا ضعبو ؛طوسبملا» يفو . ةروشنملا ثالثلا هعباصأب

 ىون اذإ اذكو . مالسإلا خيش طوسبم».يف اذك « ءاضقلا يف قدصي ال اهيلإ عباصألا نوطبو

 اهيلإ راش ينعي « ةروشنم عباصألا عيمج نوكي نأ فكلاب ةراشألا ةروصو فكلاب ةراشإلا

 ال فكلاب ةراشإللا اهب تينع لاق مث « اذكه قلاط تنأ لاقو ةأرملا ىلإ اهنوطبو ةروشنملا عباصألاب

 مامإلاركذو ‹ نيتمومضملا يف يأ «ىلوألا يف عقي ىتح ءاضق ال ةنايد قدصي عباصألاب

 مضلل ةربعلاف رشن نع امض ناك نإو « رشنلل ةربعلاف ءامسلا ىلإ هفك نطاب ناك ول ليق يشاترمتلا

 . ةداعلل مضلل ةرببعلاف رشن نع امض ناك نإو « رشنلل ةربعلاف مض نع ارشن ناك نإ : ليقو

 فالخ هنكل ) :م ىون ام لمتحي فكلاب ةراشإلا تيون هلوق نأل يأ :ش ( هلمتحي هنال ) :م

 ‹ ةروشنملا عباصألاب اهيلإ راش اذإ ينعي :ش ( اذكه لقي مل ولو ) :م ءاضق قدصي الف :ش ( رهاظلا

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :مةدحاو ةقلط يأ :ش ( ةدحاو عقي) :م اذكه ظفل لقي مل هنكل قلاط تنأ لاقو

 :م اهمدعك ةراشإلا دوجو ربتعاف :ش ( مهبملا ددعلاب نرتقي مل ) :م اذكه ظفل نودب ةراشإإلا دنع هلوق

 لاق هبو اندنع ثالثلا ىون نإو « ةدحاو الإ هب عقي الف :ش ( قلاط تنأ هلوقب رابتعالا يقبف )

 . ةينلا مدع دنع يعفاشلا

 :م قالطلا يأ :ش ( ناك ةدايزلاو ةدشلا نم ) :م عونب يأ :ش ( برضب قالطلا فصو اذإو ) :م

 . عطقلا يأ ةتبلا قلاط تنآو يأ :ش ( ةتبلا وأ نئاب قلاط تنأ لوقي نأ لثم ًانئاب)
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 ء ةعجرلل اًبقعم عرش قالطلا نأل لوخدلا دعب ناك اذإ اًيعجر عقي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 كيلع يل ةعجر ال نأ ىلع قلاط تنأ :لاق اذإ امك « وغليف عورشملا فالخ ةنونيبلاب هفصو ناكف

 اذه نوكيف ءهب لصح ةدعلا دعبو لوخدلا لبق ةنونيبلا نأ ىرت الأ ‹ هظفل هلمتحي امم هفصو هنأ انلو

 . نيلمتحعملا دحأ نييعتل فصولا

 ( لوخدلا دعب ناك اذإ ) :م ًايعجر ًاقالط يأ :ش ( ًايعجر عقي :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو ) :م

 عورشملا فالخ ةنونيبلاب هفصو ناكو « ةعجرلل ابقعم عرش قالطلا نأل ) :م دمحأو كلام لاق هبو :ش

 ( هنأ انلو ب «كيلع يل ةعجر ال نأ ىلع قلاط تنأ لاق اذإ امك ) :م ةنونيبلاب هفصو يأ :ش ( وغلیف

 اذهلو « ةنونيبلا وهو :ش ( هلمتحب امب ) :م قالطلا فصو يأ :ش ( هفصو ) :م جوزلا نأ يأ: ش

 . قالطلاب ةدعلا ءاضقنا دعبو ‹ لوخدلا لبق هب ةنونيبلا تتبث

 «عامجإلاب حصي ال ثيح ثالثلا ىلإ ةنونيبلا ىونو قلاط تن لاق اذإ اب ضقتني ليق نإف

 هلوقب ةظوفلم تراص ام ةنونيبلاو ظوفلملل حصت ةبنلا : الف ‹ همالك لمتحم هنأل حصي نأ يغبنيف

 . ةظوفلم ةنونيبلا نإف « نئاب قلاط تنأ هلوق فالخبب « قلاط تنأ

 لمتحي قلاط تنأ هلوق «طوسبملا» يف ركذ هنأل « فعض عون باوجلا اذه يف : يكاكلا لاقو
 هنكل ةقيقحلا قيرطب هلمتحي ال لوقي نأ الإ « هيلمتحم دحأ نييعت ًانئاب هلوق ناكف « نيبملا ريغو نيبملا

 . لاؤسلا عفدني ال اذهلو « هتين نم زاجملل دب الف زاجملا قيرطب هلمتحي

 لاقو ليق اذك « ةنونيبلاب قالطلل ًافصاو فيكف « قالطلا ةفص ال ةأرملا ةفص نئاب : ليق نإف
 ص

 . ىهتنا « لمأت عون هيفو يكاكلا

 ةفص نوكي اغإو قالطلا ةفص سيلو « ربخ دعب ربخ وأ « قالطل ةفص نئاب هلوق : تلق

 . ًانئاب قلاط تنأ لاق ول قالطلا

 نوكيف) :م قلاط تنأ هلوقب يأ :ش ( هب لصحت ةدعلا دعبو لوخدلا لبق ةنونيبلا نأ ىرت الأ ) :م

 وهو :ش (نيلمتحملا دحأ نييعتل ) :م - نئاب قلاط تنأ - هلوقب ةأرلا فصو يأ :ش ( فصولا اذه

 سيل يعجرلا نأل رظن هيفو نئابلا يعجرلا امهب دارأو « ميلا حتفب وه :يزارتألا لاقو . ةنونيبلا

 لاق ول هنأب ضرتعاو « يقانغسلا مالك نم ًاصخلم لمكألا لاقو . نئابلا وه لب قالطلا لمتحي

 ةينلا نأب : بيجأو ‹« كلذك سيلو ىون اذإ ءةنئاب ةدحاو قلاط تنأ هلوقب عقيف هتين زاج امل ًالتخم

 عرش قالطلا نأل « ةريغم قلاط تن هلوق نم نئابلا ةينو عورشملل ةريغم نكت ملاذإ لمعت اغإ

 ‹ ةريغم ةينلا نوك زاوج مدع نيب قرفلا ىلإ جرخمو مصخل ا ليلدل ميلست هنأب درو . ةعجرلل اًبقعم

 . عورشملل ًريغم فصولا نوك زاوجو

 ول هنأ ليلدب «ةينلا نم عرشلا رابتعا يف ىوقأ ظوفلملا فصولا نأ امهنيب قرفلا نأب : بيجأو
 ظفلب ظفلتي ملو اًقالط ىون ولو « اًقالط كلذ عراشلا ربتعا « قيلطت هل مدقتب ملو « قلاط تنأ لاق
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 ثالثلا ىون اذإ ام « نيتنشلا ىون وأ ةين هل نكت مل اذإ ةنئاب ةدحاو عقتف ةعونم ةعجرلا ةلأسمو

 عقت ىرخأ ةتبلا وأ نئاب: هلوقبو « ةدحاو قلاط تنأ :هلوقب ىنع ولو ‹ لبق نمرم امل ثالثف

 «ناتنئاب ناتقیلطت

 . قالطلا ظافلأب عوقولا ةيعرش وهو « عورشملا ريغتي الئل اًقالط هربتعي مل

 نأ ىلع قلاط تنأ : لاق اذإ امك يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( ةعونم ةعجرلا ةلأسمو) :م

 عقتف) :م هلوق ىنعم وهو « ةنئاب ةدحاو عقي لب اتئاب عقي ال هنأ ملسن ال ينعي « كيلع يل ةعجرال

 يآ :ش ( ثالثلا ىون اذإ امآ) :م نيتقلطلا يأ :ش ( نيتنشلا ىون وأ ةين هل نكت ملاذإ ةنئاب ةدحاو

 عاقيإ باب يف يأ :ش ( لبق نم رم امل :م تاقلط ثالث عقي يأ :ش ( ثالثف) :م ثالثلا تاقلطلا

 . رخآ اسنج اهنوكل تحص اغنإ ثالثلا ةين : لوقن نحنو « هلوقب ثالثلا

 هلوق نأ قرفلاف ملس نئلو ءاهيف ةنئاب ةدحاو عقت ينعي ةعونم ةعجرلا ةلأسم : يكاكلا لاقو

 نكلو « احيرص ةعجرلا ىفن امو « ةنونيبلا فصو انتلأسم يفو عورشلا يفنب حرص ةعجر ال نأ

 يخيش نم هتعمس اذك ءادصق تبثي الو اتمض تبثي ءيش نم مكو « اًتمض ةعجرلا يفن اهنم مزلي

 . ةمالعلا

 يكاكلا نيدلا ماوق وه هخيشو ةمالعلا يخيش لاق اذك : لاق « هتمرباذه لمكألا ركذو

 لوصألاو هقفلا يف رحبلا مامإلا يآ يراخبلا دمحم نب دمحأ نب زيزعلا دبع وه نيدلا ماوق خيشو

 هب عمتجا نيح هايإ روكذملا نيدلا ماوق لاؤسب «ةيادهلا» ىلع اًباتك عضو ناكو ‹يودزبلا حراش

 . هعجضم هللا درب ةينملا هتمرتخاو حاكنلا باتك ىلإ لصوو ‹ هيلع هقفتو « ذمرتب

 عقت) :م ىرخأ ةقلط يأ :ش (ىرخأ ةتبلا وأ نئاب :هلوقبو «ةدحاو قلاط تنأ : هلوقب ىنع ولو) :م

 يجلاولولا «ىواتف » يف لاقو . ناتيعجر ناتقيلطت يعفاشلا لوق سايقو :ش ( ناتنئاب ناتقیلطت

 : هلوق يف نئاب : هلوق نأل « يدنع حصأ اذه لوقأ : يزارتألا لاقو . اًيعجر عقي لوألا : ليقو

 نيذهل عماج يأ ءلماع ملاع ديز : مهلوق يف امك « ًادتبملل ربخ دعب اربخ عقو « نئاب قلاط تنأ

 نئابلا بجومو « ةعجرلا توبث قالطلا بجومو « هبجوم امهنم دحاو لكل تبثف « نيفصولا

 لوألا نوك اتئاب يناثلا نوك نم مزلي الو ءنيتنئابلا نيتقيلطتلا توبثل ىنعم الو « ةنونيبلا توبث

 . یھتنا « اتئاب

 ال ربخ دعب ربخ : هلوق نأل رصق وهامع ولخي الو «لمأت ريغ نم ردابم هلک اذه :تلق

 « معن نئاب تن قلاط تنأ لاق هنأك هانعم نأل « همالک دری وه لب همالکل اححصم نوکی نأ حلصی

 يناثلا نأل « ناكمإلا مدعل اتئاب لعج هنأ الإ « ءادتبا اًيعجر نوكي نأ ىضتقي قلاط تنأ هلوق ناك

 راص اذإ ايعجر لوألا ءاقب روصتي ال ذإ « ةرورض اًضيأ اًنئاب لوألا نوكيف اندنع ةلاحم ال اّنئاب نوكي

 . انئاب يناثلا
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 فصوي اغنإ هنال؛قالطلا شحفأ قلاط تنأ لاق اذإ اذكو. عاقيإلا ءادتبال حلصي فصولا اذه نأل

 . نئاب :هلوقك راصف « لاجل ا يف ةنونيبلا وهو « هرثأ رابتعاب فصولا اذهب

 هلوق ينعي هانركذ ام دارأ نأب اًيعجر عقي لوألا نأ ىلإ بهذ نم سانلا نمو : لمكألا لاقو

 حيحص اذهف « ايعجر هئاقب روصت مدعل اتئاب يناثلا عوقول اًنئاب بلقنيف « ءادتبا ايعجر عقي لوألا نأ

 . حيحصب سيلف ايعجر هؤاقب دارأ نإو « رهاظ

 حلصي هنو « ةتبلاو نئاب ظفل فصولاب دارأ :ش ( عاقيإلا ءادتبال حلصي فصولا اذه نأل ) :م

 اذإاذكو « عقيو حصي قالطلا هب ىونو « ةتبلا قلاط تنأ وأ « نئاب تن لاق نأب « ءادتبا عاقيإلل

 . ىرخأ ةقيلطت ةتبلا ظفلب ىون

 ركذ ةتبلا :هلوق نأل « يدنعرظن هيف ةتبلا قلاط تنأ هلوق يف نيتنثلا عوقو : يزارتألا لاقو

 « ةتبلا قلاط تن داري نأب فوذحم ردصمل ةفص لعج اذإ حصي ال ةيبرعلا ثيح نم وهو « اًبوصنم

 نأل « هاون اذإ اذك « رهاظف هوني ملاذإ امأ« راركتلا ىلع اهيف ةلالد الو ةدحاولا ةرملل ةقلطلاو

 ةلاصألا ليبس ىلع رخآ ءيش اهب تبثي الف « قلاط هلوق هيلع لد ال ًاديكأت عقو ردصم ةقلطلا

 . یهتنا

 سفن ىف ةفص هلبق امل فاكلا رسكب دكؤملا فوذحملا ردصلا نأل < هيف ام هيف ًاضيأ اذه : تلق

 ‹« ىرخآأ ةقلط عقيًادئاز ىنعم هل نوكي نأ يفاني الف « ةدشلا ظفلب قلاط ظفل اهب فصو رمألا

 . مهفاف

 ىف نئاب قلاط تن هلوق ىلع فوطعم اذهو « ةنئابلا ةقيلطتلا عقت اذكو يأ :ش ( اذکو ) :م

 . نيتنشلا ىون وأ ةين هل نكت مل اذإ ةنئاب ةدحاو عقتف هلوق وهو ةعبرألا ماكحألا

 ىرخأ قالطلا شحفأ هلوقبو « ةدحاو قلاط تنأ هلوقب ىون ولو « ثالثف ثالثلا ىون ولو

 تنأ :لاق اذإ ) :م هربكأ وأ هدشأ وأ هرشأ وأ قالطلا ثبخأ هلوق نع باوجلا اذكو « ناتقيلطت عقت

 :م هتاذ رابتعاب قالطلا رثأ يأ :ش ( هرثأ رابتعاب فصولا اذهب فصوياغنإ هنأل « قالطلا شحفأ قلاط

 هذهب فصوت ال هتاذ نأل ءهتاذ رابتعاب ال انلق اغإ :ش ( نئاب : هلوقك راصف ءلاحلا ىف ةنونيبلا وهو)

 سيل قالطلا نأل « ربكلاو ىمظعلاو ثبخلاو ةدشلاو ءرشلاو « شحفلا ينعأ فاصوألا
 نوكتف « هرثأب فرعي سوسحملا ريغو « هتاذل اًمصو نوكي ىتح « هتئيه ىذه الو « سوسحمب

 يف حاكنلل اعطاق نوكي نأ همظعو هربكو هثبخو هشحفو هرثأ ةدش نمو . هرثأل فاصوألا هذه

 ةدحاولا يف كلذو « فراعتلا لصأ نايبل ليضفتلا لعفأ نأل ءنئابلا ظفلب هنأك راصف « لاحلا

 يف كلذو فراعتلا ةياهن نايبل ركذي دقو « ةيعجرلا نم شحفأو اًمكح ةمرح دشأ اهنأل ةنئابلا
 ىلإ فرصي ةين هل نكت مل نإو <« تحصف همالك لمتحم ىون دقف « ثالثلا ىون نإف . ثالثلا

 . نقيتملا هنأل « ىندآلا
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 قالط وأ ‹« ناطيشلا قالط : لاق اذإ اذكو ءانركذ امل ؛ هأوسأ وأ قالطلا ثبخأ : لاق اذإ اذكو

 يبأ نعو «اتئاب ناطيشلا قالطو ةعدبلا قالط نوكيف ‹ ةنسلا وه يعجرلا نأل ٠ ةعدبلا
 نوكت دق ةعدبلا نأل « ةينلاب الإ اتئاب نوكي ال هنأ ةعدبل قلاط تنأ هلوق يف -هللا همحر-فسوي

 تنأ: لاق اذإ هنآ -هللا همحر- دمحم نعو . ةينلا نم دب الف ضيح ةلاح يف عاقيإلا ثيح نم

 ةلاح يف قالطلاب ققحتي دق فصولا اذه نأل ؛اعيجر نوكي ناطيشلا قالط وأ ةعدبلل قلاط

 .كشلاب ةنونيبلا تبثت الف ضيحلا

 كرتشم نزولا اذه : تلق . اًشحاف كانه نوكي نأ ىضتقيف « ليضفتلا لعفأ شحفأ ليق نإف

 يف اذه « نقيتم اذه درجم نألو « ناقلاط لمتحي ال اًملاط نأل « تابثإلا نيبو ليضفتلا نب
 . «ةيريهظلا دئاوفلا»

 :م قالطلا ثبخأ قلاط تنأ لاق اذإ باوحلا اذكو يأ :ش ( قالطلا ثبخأ :لاق اذإ اذكو ) :م

 اذهب فصوياغإ هنأل هلوق نم :ش (انركذ اه ) :م قالطلا ًأوسأ قلاط لاق وأ :ش ( هأوسأ وأ )

 ىون نإف ‹ قالطلا حبقأ قلاط تنأ لاق اذإ هنأ هرداون يف ةعامس نبا ركذو « هرثأ رابتعاب فصولا

 . دمحم دنع ةنئاب « فسوي يبأ دنع « ةيعجر ةدحاو ىهف ةدحاو ىون نإو « ثالثف اًنالث

 لاق اذإ نيدي ال ثالث يهف قالطلا رثكأ قلاط تنأ لاق نإو « ديهشلا مكاحلل «يفاكلا» يفو

 لاق نإو « ةيعجر ةدحاو ىهف« قالطلا رشأو قالطلا لمكأ قلاط تنأ لاق نإو « ةدحاو تيون

 وأ قالطلا ريخ قلاط تنأ لاق نإو ةنئاب ةدحاو ىهف اذكو اذك ضرع وأ اذكو اذك لوط قلاط تنأ

 . ةنسلل ثالث يهف اًنالث ىون نإو ءةنسلا تقو يف ةنسلل قلاط يهف هلضفأ وأ هنسحأ وأ هلدعأ

 اًَقلاط تناك ةليمج وأ ةنسح ةقيلطت قلاط تنأ اهل لاق ولو : «هرصتخم» يف يواحطلا لاقو

 : لاق مث « ةنسلل ةقيلطتلا هذه فكت ملو « ضئاح ريغ وأ اًضئاح تناك «ةعجرلا اهيف كلي ةقيلطت

 نسحأ قلاط تنأ لاق اذإ امك ةنسلل ةقيلطت قلاط اهنأ فسوي يبأ نع ءالمإلا بحاص ىورو

 . قالطلا

 قلاط تنأ لاق اذإ نئايلا عقياذكو يأ :ش ( ةعدبلا قالط وأ ناطيس كلا قالط: لاق اذإ اذكو ) :م

 ةنسلا وه يعجرلا نأل ) :م ةعدبلا قالط قلاط تنأ لاق وأ يأ« ةعدبلا قالط وأ ناطيشلا قالط

 اًنئاب نوكي ال هنأ ةعدبلل قلاط تنأ هلوق ىف فسوي ىبأ نعو « اًنئاب ناطيشلا قالطو ةعدبلا قالط نوكيف

 همحر- دمحم نعو . ةينلا نم دب الف «ضيحلا ةلاح يف عاقيإلا ثيح نم نوكت دق ةعدبلا نأل « ةينلاب الإ

 فصو يأ :ش ( فصولا اذه نأل « اًيعجر نوكي ناطيشلا قالط وأ ةعدبلل قلاط تنأ لاق اذإ هنأ --هللا

 يذلا اذه :ش ( كشلاب ةنونيبلا تبشت الف « ضيحلا ةلاح يف قالطلاب ققحتي دق ) :م ناطيشلاو ةعدبلا

 . هنع ماشه ةياور وه دمحم نع فنصملا هركذ
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 اذإ اذكو«فصولا ةدايز تابثإب كلذو ةلاحم ال ةدايز بجوي هب هيبشتلا نأل لبجلاك: لاق اذإ اذكو

 ناكف دحاو ءيش لبجلا نأل ايعجر نوكي: -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . انلق امل لبحلا لشم لاق

 يهف ؛ تيبلا ءلم وأ « فلأك وأ « قالطلا دشأ قلاط تنأ اهل :لاق ولو .هديحوت يف هب اًهيبشت

 لمتحي ال هنأل نئابلا وهو « ةدشلاب هفصو هنألف: لوألا ام ؛ اًتالث يوني نأ الإ « ةنئاب ةدحاو

 ردصملا هركذل ثالثلا ةين حبصت اغنإو ؛ هلمتحيف يعجرلا امأ ضافترالاو ضاقتنالا

 يبأ لوق اذهو لبجلاك قلاط تنأ لاق اذإ اتئاب نوكي اذكو يأ :ش ( لبجل اك :لاق اذإ اذكو ) :م

 ال هنأل « ةنونيبلا يهو :ش ( ةدايز بجوي ) :م لبجلاب يأ :ش ( هب هيبشتلا نأل ) :م دمحمو ةفينح

 ةدايزلا ىلع لمحيف « تاذلا ىف ًادحاو هنوكل ددع يذب سيل هنأل ءددعلا ثيح نم ةدايزلا لمتحي

 قلاط تنأ لاق اذإ ًانئاب نوی اذکو يأ :ش ( لبجلا لثم: لاق اذإ اذكو ) :م . فصولا ىلإ عجرت يتلا

 . ةلاحم ال ةدايز بجوي هب هيبشتلا نأ هلوق هب ةفاسملا عسو ديري :ش ( انلق ال) :م لبجلا لثم

 :م دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش (اًيعجر) :م قالطلا يأ :ش ( نوکی :فسوی وبآ لاقو ) :م

 فصولا نع ديزم وهو لبجلا ديحوت يأ :ش ( هديحوت يف اهيبشت ناكف دحاو ءيش لبجلا نأل)

 وأ ةرخصلاك قلاط تنأ لاق ولو . كشلاب ةنونيبلا عقت الف مظعلا يف هيبشتلا لمتحيو « ددعلاو
 . ينانيغرملا هركذ « دمحم دنع نئابو يعجر هنإف لفلاك

 . امهدنع ةيعجر ةدحاو عقت .ريطاسألا وأ بارتلا لشم قلاط تنأ لاق ول «ةريخذلا» يفو

 . ةنئاب ةدحاو عقت رفزو ةفينح يبأ دنعو

 يوني نأ الإ « ةنئاب ةدحاو يهف ؛ تيبلا ءلم وأ «فلأك وأ« قالطلا دشأ قلاط تنأ: اهل لاق ولو ) :م

 . وني مل وأ اهاون ةنئاب ةدحاو ةقلط ظافلألا هذهب عقيو «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم هذه :ش ( اتال

 هنألف ) :م ةنونيبلا هيفو « قالطلا دشأ قلاط تنأ هلوق وهو :ش ( لوألا امأ) :م ثالثف اًنالث ىون ولف

 ‹ نئابلا قالطلا وه ةدشلاب فصولا ذإ :ش ( نئابلا وهو ةدشلاب ) :م قالطلا فصو يأ :ش ( هفصو

 :م ضقنلا يأ :ش ( ضاقتنالا لمتحي ال ) :م نئابلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م ةنابإلاب قالطلا ةدش نأل

 . ديدجلا جوزتلا الإ هيف هل لحي ال اذهلو « ضفرلا نم :ش ( ضافترالاو)

 :م ضاقتنالا لمتحيف يأ :ش (هلمتحيف ):م يعجرلا قالطلا يأ :ش ( يعجرلا امأ ) :م

 اغإو « اهاضر ىلإ هيف جاتحي الو لعف وأ لوقب اهعجاري نأل يعجرلا قالطلا يف يآ :ش (اذهلو)

 قالطلا دشآ قلاط تنآ هلوق نأ انملس لاقيامع باوج اذه ‹ ردصملا هركذل ثالثلا ةين حص

 اغنإو ) :م : هلوقب باجأف ؟ثالثلا ةين حصت نيأ نمف ةدشلاب قالطلا هفصوب ةدحاوب ةنابإلا يضتقي

 انه اهو « ةدشلا فصو الب ثالثلا لمتحي سنج مسا وهو :ش ( ردصملاب هركذل ثالثلا ةين حصت

 نئابلا عقي « ديدش قلاط تنأ لاق ول هنأل « ةين الب ثالثلا نقيتي نأ يغبني اذه ليق نإف . ىلوأ

 شحفأ : هلوق دنع هانركذامدنع باوجلا :انلق . ثالثلا ىلإ فرصي نأ يغبنيف هنم ىوقأ دشأو
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 ‹ لجر فلأک وه: لاقي ىرخأ ددعلا ىفو « ةرات ةوقلا يف هيبشتلا اذهب داري دق هنألف” يناثلا امو

 ىلاعت هللا همحر - دمحم نعو . امهلقأ تبشب اهنادقف دنعو « نيرمألا ةين حصتف ةوقلا هب داريو

 ددعك قلاط لاق اذإ امك راصف « ارهاظ ددعلا يف هيبشتلا هب داري ددع هنأل ةينلا مدع دنع ثالثلا عقي

 ىون كلذ يأو هترثكل هؤلمي دقو ‹ هسفن يف ةمظعل تيبلا هؤلمب دق ءيشلا نألف :ثلاثلا امآو . فلآ

 ثي ةينلا م . ةألا تبثي ةينلا ادعنا دنع و «هتین تحص
o 

 لمح زوجي الف ليضفتلا تابثإ ال تابثإلا درجم انه ليضفتلا لعفأ نم دارملا نأ وهو قالطلا ٠
 . ثالثلا ىلع لامتحالا عم ظفللا قلطم

 :ش ( اذهب داري دق ) :م نأشلا نألف يأ :ش ( هنألف ) :م فلأك هلوق وهو :ش ( يناثلا امو ) :م

 ةرم ددعلا يف هيبشتلا داريو يأ :ش ( ىرخأ ددعلا يفو ةرات ةوقلا يف هيبشتلا ) :م فلأك :هلوقب يأ

 هب داريو ) :م لجر فلأك دعي ينعي « لجر فلأك نالف يأ :ش ( لجر فلأكوه :لاقي) :م ىرخأ
 ةفاسملا عسو اذإ ينعي :ش ( نيرمألا ةين حصتف ) :م ةوقلا يف لجر فلأك نالف لاقي :ش ( ةوقلا ۰

 يف هيبشتلا رابتعاب اًضيأ عقي ثالثلا ىون اذإو . ةوقلا يف هيبشتلا رابتعاب نئابلا عقي ةدحاولا ىون
 وهو نيرمألا لقأ يأ :ش ( امهلقأ تبثي ) :م ةينلا نادقف دنع يآ :ش (اهنادقف دنعو ) :م ددعلا

 . نقيتم لقألا نأل « نئابلا دحاولا

 فلألا نأل يأ :ش ( ددع هنأل ةينلا مدع دنع ثالثلا عقي ىلاعت هللا همحر- دمحم نعو ) :م

 :م هريغو يجلاولولا اهركذو دمحم نع ةياور هذه :ش (ًارهاظ ددعلا يف هيبشتلا هب داري ) :م ددع

 ‹ هيف فالح ال اذهو :ش ( فلأ ددعك ,قلاط :لاق اذإ امك ) :م اذه يف مكحلا راصف يأ :ش (راصف)

 نأل < اًئالث نوكت الو « ةنئاب ةدحاو ىهف فلأك ةدحاو قلاط تنأ لاق ولو . ددعلا ىلع صن هنأل

 ۰ . ةوقلا ةدايزل هيبشتلا نوكيف ددعلا لمتحت ال ةدحاولا

 دقو «هسفن يف ةمظعل تيبلا الي دق ءيشلا نألف ) :م تيبلا ءلم هلوق وهو :ش ( كلاثلا امآو ) :م

 امهيأف ثالثلاب ةرثكلاو ةنابإلاب قالطلا يف مظعلاف :ش ( هتين تحص ىون كلذ ىأو « هترثكل هؤلعي
 ىورو .نقيتم لقألا نأل ءةنابإلا وهو :ش ( لقألا تبشي ةينلا مادعنا دنعو ) :م حص ىون

 لثم قلاط تنأ لاق اذإ ةياورلا رهاظ ريغ يف دمحمو فسوي يبأ نع -ىلاعت هللا همحر-يواحطلا

 المت ةقيلطت قلاط تنأ : لاق ول عطقألا حرش يفو .ايعجر نوكي «زوكلا ءلم وأ تيبلا ءلم وأ لبجلا
 . ةنونيبلاب الإ كلذ سيلو « مظع ةدايز يضتقي قالطلل ةفص هنأل ءاعيمج مهلوق يف انئاب ناك زوكلا

 وأ ضرألاو ءامسلا وأ دلبلا وأ تيبلا ءلم قلاط تنأ : لاق ىعفارلا رصتخم «ضورلا» ىفو

 ةميظع وأ ةريبك ةقلط وأ « هضرعأ وأ هلوطأ وأ هدشأ وأ همظعأ وأ قالطلا رثكأ وأ لبحلا نم مظعأ
 . اهلك هذه وغلتو ةيعجر ةدحاو عقي

 يعفاشلا لوقك « ةيعجر ةدحاو عقيايندلا ءلم : لاق ولاذكهو . ةلبانحلا «ينخم» يف اذكهو
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 ناک ءيش ېا اًتناب عقي ءيشب قالطلا هبش ىتم هنأ هنع یلاعت هللا يضر-ةفينح يبأ دنع لصألا مث

 فسوي يبأ دنعو ‹ فصو ةدايز يضنقي هيبشتلا نأ رم امل ؛ركذي مل وأ مظعلا ركذي «هب هبشملا
 يف نوكي دق هيبشتلا نأل .هب هبشملا ناك ءيش يأ الف الإو اتئاب نوكي مظعلا ركذ نأ «- هللا همحر-

 هب هبشملا ناك نإ -هللا همحر-رفز دنعو « ةلاحم ال ةدايزللف مظعلا ركذ امأ « ديرجتلا ىلع ديحوتلا
 يب عم- هللا همحر- دمحم : ليقو . يعجر وهف الإو اًنشاب عقي سانلا دنع مظعلاب فصوي ام

 ةربإلا سأر لثم :هلوق يف هنايبو -هللا همحر-فسوي يبأ عم ليقو- هللا همحر- ةفينح

 لاق ‹ هاصقأ يف ثالثلا لمتحيو « بهذملا وهو ةيعجر ةدحاو هرشكأو قالطلا ىصقأو

 عقي بارتلا ددع قلاط تنأ : لاق ولو . ًادج فيعض بهذملاو قحلا وه لامتحالااذه : يجورسلا
 لمرلا ددع دمحم نع هقفلا عماوج يفو . دمحأو يوغبلا هراتخاو « فسوي يبأ دنع ةدحاو

 عقي مل ةرم ةئام ةدحاو قلاط تنأ : لاق ولو . هنع ناتياور بارتلا فالخب « ددع وذ هنأل « ثالث

 .ًادج ديعب وهو ةيعفاشلا نع ىلوتملا هلاق ةدحو الإ

 دنع ثالثو ‹ فسوي يبأ دنع ةنئاب ةدحاو يهف ثالثك قلاط تنأ : لاق ينانيغرملا يفو

 ةفينح يبأ دنع ةنئاب ةدحاو يهف رمقلا وأ سمشلا ددعك لاق ولو . ثالث ددعك لاق ولامك دمحم

 ينانيغرملا يفو . ثالث موجنلا ددعكو « ةدحاو موجنلاك دمحم نعو « فسوي يبأ دنع ةيعجرو

 ددع ملعي ىتح ةدحاو عقي -هللا هنعل- سيلبإ دسج ىلع ةرعش لك ددعك قلاط تن: لاق هریغو

 رهظ رعش ددعو يسأر رعش ددع قلاط تنأ :لاق ول : يخركلا ركذو .رعش هل له وأ « هرعش

 . نئاب وهف جلثلاك لاق نإو . ادوجوم-نكي مل نإو« ددع وذ رعشلا نأل « اًنالث تقلط دقو « يفك

 ىنبي يذلا لصألا نايب اذهب دارأ :ش ( هنع ىلاعت هللا,يتضر - ةفينح يبأ دنع لصألا مث ) م

 هبش ىتم ) :م لجرلا نأ يأ :ش (هنأ) :م ىلاعت -هللا همحر -رفزو هيبحاصو مامإلا لاوقأ هيلع

 ركذي مل وأ مظعلا ركذي هب هبشملا ناك ءيش يأ « اًنئاب قالطلا عقب ) :م ءايشألا نم :ش (ءيشب قالطلا

 . ةنونيبلا بجوت فصولا ةدايزو :ش ( فصو ةدايز يضتقي هيبشتلا نأ ) :م بيرق نع :ش (رمامل

 ءاوس ينعي :ش (هب هبشملا ناک ءيش يأ الف الإو ءانئاب نوكي مظعلا ركذ نآ فسوي يبأ دنعو ) :م

 مظعلا فصو نم يأ :ش ( ديرجتلا ىلع ديحوتلا يف نوكي دق هيبشتلا نأل ) :م ًاريبك وأ ًاريغص ناك

 فصوب امن هب هبشملا ناك نإ رفز دنعو ) :م ةنونيبلاب كلذو :ش ( ةلاحم ال ةدايزللف مظعلا ركذ امأ) م

 عم دمحم ليقو ) :م ركذي مل وأ مظعلا ركذ ءاوس :ش ( يعجر وهف الإو اتئاب عقي سانلا دنع مظعلاب

 يفو . برطضم دمحم لوق نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( فسوي يبأ عم دمحم ليقو « ةفينح يبأ

 مل نإو . ًاريقح هب هبشملا ناك نإو « انئاب ناك مظعلا ركذ نأ دمحمو فسوي يبأدنع «ةريخذلا»

 .ايعجر نوكي الإو انئاب عقي دح هل ناك نإو مظعلا ركذي

 تنأ هلوق يف ىأ :ش ( ةربإلا سأر لثم :هلوق يف ) :م فالخلا اذه نايب يأ :ش ( هنايبو ) :م
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 وأ « ةديدش ةقيلطت قلاط تنأ :لاق ولو .لبجلا مظع لثم لبجلا لثمو « ةربإلا سأر مظع لشم

 بعصي امو « نئابلا وهو هيلع دتشي هكرادت نكعي ال ام نأل « ةنئاب ةدحاو يهف ةليوط وأ ةضيرع
 ‹ ةيعجر اهب عقي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ضرعو لوط رمألا اذهل هيف لاقي هكرادت

 لوصفلا هذه يف ثالثلا ىون ولو وغليف هب قيلي ال فصولا اذه نأل

 - هلوق يف يأ :ش ( لبجلا لثم « ةربإلا مظع سأر لثم) :م :هلوق يف يأ « ةربإلا سأر لثم قلاط

 ناكل دمحمو ةفينح يبأ دنع نئاب ةربإلا سأر لثم هلوق يفف - :ش (لبجلا مظع لثم ) :مقلاط تنأ

 فصوي ال ام هب ةبشملا نأل « رفزاذكو « مظعلا ركذي مل هنأل فسوي يبأ دنع يعجر هيبشتلا

 دمحمو ةفينح يبأ دنع اتئاب نوكي « ةربإلا سأر مظع لثم : هلوق يفو . ةدشلاو مظعلاب

 دنع نئاب «لبجلا لثم :هلوق يفو . ةدشلاو مظعلاب فصوت ال ةربإلا نأل « يعجر رفز دنعو

 لبجلا نأل رفز دنع نئابو «مظعلا ركذ مدعل فسوي يبأ دنع يعجرو « هيبشتلل دمحمو ةفينح يبأ

 ركذوامهدنع هيبشتلل لكلا دنع اًتثاب نوكي لبجلا مظع لثم يفو « سانلا دنع مظعلاب فصوي

 لدرخلا ةبح لثم وأ مسمسلا لثم لاق ولو «رفز دنع اًميظع هب هبشملا نوكو فسوي يبأ دنع مظعلا

 . ةفينح يبأ دنعو ثالثلا دنع اًيعجر عقو

 ةقلط يهف يأ :ش ( ةنئاب ةدحاو يهف ةليوط وأ ةضيرع وأ ةديدش ةقيلطت قلاط تنأ :لاق ولو ) :م

 جوزلا ىلع يأ :ش ( هيلع دتشی هکرادت نکی ال ام نأل ) :م هانرکذ دقو رفز فالخ هیفو ةنئاب ةدحاو

 . (نئابلا وهو ) :م

 ءنئابلا قالطلا يف كلذو «ضاقتنالاب هيلع ضارتعالا لمتحي ال هتوقو ءيشلا ةدش نأل

 هكرادت بعصي امو) :م نكي ال ام هلوق يف ام ةملك ىلإ عجري ريمضلا نئابلا وهو : هلوق ینعم وهو

 . ضيرعو ليوطو ديدش رمأ اذه لاقيو :ش ( ضرعو لوط رمألا اذهل هيف لاقب

 :ش ( ةيعجر ) :م ظافلألا هذهب يأ :ش ( اهب عقي هنأ -یلاعت هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 :م ضرعلاو لوطلاو ةدشلاب قالطلا فصو ولو يأ :ش ( فصولا اذه نأل ) :م ةيعجر ةقلط يأ

 ريصي يأ :ش ( وغليف ):م ماسجألا تافص نم فاصوألا هذه نأل « قالطلاب يأ :ش ( هب قيلي ال)

 نكي سيل ضرعلاو لوطلاو ةدشلاب قالطلا فصو : يزارتألا لاقو . هب لمعي الفآوغل هركذ

 لوقن نكل «زوجي ضرعلاب ضرعلا مايق نأ ملسن ال انآ هباوجو « ضرعلاب ضرعلا مايق موزلل

 . ًازاجم زوجي ال هنأ ملسن

 لصف يف يأ :ش ( لوصفلا هذه يف ):م ثالثلا تاقلطلا يأ :ش (ثالفلا ىون ولو ) :م

 ‹ هأوسأو قالطلا ثبخأ هلوق لصفو « قالطلا شحفأ قلاط تنأ وأ ةتبلا وأ نئاب قلاط تنأ هلوق
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 . نئاب اهب عقاولاو ‹ رم ام ىلع ةنونيبلا عونتل « هتين تحص اهلك

 لثم وأ تيبلا ءلم وأ فلأك وأ « قالطلا دشأ هلوق لصفو « ةعدبلا قالطو « ناطيشلا قالطو

 قلاط تنأ هلوق لصفو . لبجملا مظع لثمو « لبجلا لشمو « ةربإلا سأر نذأ لشم وأ ةربإلا سأر

 اهاون اذإ ثالشلا عقتو :ش ( هتين تحص اهلك ) :م لوصفلا هذه يفف « ةضيرع وأ ةديدش ةقيلطت

 ىوناذإف« ةظلغ ةالغو ةفيفخ نيعون ىلع نئابلاو « هدنع نئاب اهنأل -هنع هللا يضر- ةفينح يبا نع

 .امهالعأ حصف امهالعأو نيعونلا ظلغأ ىون دقف ثالثلا

 ةين ةحص يف ةيادهلا» بحاص ركذ ام لثم «ريغصلا عماجلا» حرش يف ديهشلا ردصلا ركذو

 : «ريغصلا عماجلل» هحرش يف لاق « يباتعلا دهازلا مامإلا نكلو ء اهلك لوصفلا يف ثالثلا

 ءةقيلطتلا ىلع صن هنأل ‹ ةضيرع وأ ةليوط وأ ةديدش ةقيلطت قلاط تنأ يف حصي ال هنأ حيحصلاو

 . يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ اذكه لاق مث « ةدحاولا لوانتت اهنإو

 « كلذ ركذ ظفللا لمتحي اميف حصت اغنإ ةينلا نأل « يدنع حصألا وه اذه : يزارتألا لاق

 ءابلا نوك : تلق . ىهتنا ‹ ثالثلا ةين حصت الف ‹ كلذ ريغ لمتحي الف ةدحولل ةفوصوم ءابلاو

 ذخؤت ثالثلا ةين ةحصو ‹ ضرعلاو لوطلاو ةدشلاب اهفصو هنأل « ثالثلا ةين يفانت ال ةدحولل

 . فصولا نم

 [. ..] هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام ىلع ) :م ةفيفخو ةظيلغ يأ :ش ( ةنونيبلا عونتل ) :م
 ( اهب عقاولاو) :م ثالثف ثالثلا ىون اذإ امأ . نيتنثلا ىون وأ ةين هل نكي مل اذإ ةنئاب ةدحاو عقتو

 وأ ةديدش ةقيلطت قلاط تنأ هلوق دنع انركذ امل :ش ( نئاب ):م ةروكذملا ظافلألا هذهب يأ :ش

 . ةليوط وأ ةضيرع

 هتأرما تقلط هذهو هذه : لاق وأ ‹قلاط امكادحإ ةميهب وأ رجحلاو هتأرمال لاق ول : عورف

 امكادحإ لجرو هتأرمال لاق نإو ‹ كشلل عقيال: دمحم لاقو . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 امكادحإ ةيبنجأو هتأرمال لاق ولو عقي :فسوي وبأ لاقو . ةفينح يبأ دنع عقي ال هذه وأ « قلاط

 دنعو ءاهوني مل هنأ فلح «طوسبملا» يفو « ةينلاب الإ هتجوز قلطت ال هذه وأ هذه لاق وأ ٠ قلاط

 ىلع حيحصلا يف ليق ةيبنجألا تدرأ لاق نإو « ةنلاب الإ هتجوز ىلع عقي دمحأو يعفاشلا

 ىدحإ: لاق ولو . «رهاوجلا» يف ركذ « هنم ليقيال كلام دنعو < «ءالمإلا» يف ركذ صوصنملا

 . ريغصلا عماجلا» حرش يف ديهشلا ردصلا هركذ اهيلع عقي ةدحاو ةأرما الإ هل سيلو قلاط يتأرما
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 لوخدلا لبق قالطلا يف لصف
 هانعم نأل فوذحم ردصم عقاولا نأل « اهيلع نعقو اهب لوخدلا لبق ًاثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو

 قرف نإف . ةلمج نعقيف ةدح ىلع اعاقيإ قلاط تنأ : هلوق نكي ملف «هانيب ام ىلع ؛اًنالث اًقالط

 . ةثلاثلا الو « ةيناثلا عقت ملو ىلوألاب تنابو « قالطلا

 ( لوخدلا لبق قالطلا يف لصف ) :م

 ناك لوخدلل حاكنلا عضو ناك امل ةأرملا ىلع لوخدلا لبق قالطلا يف لصف اذه يأ :ش

 . لوخدلا دعب قالطلا وهو لصألا دعب ركذي ضراعلاو ٠ ضراوعلا نم هلبق قالطلا

 وهو « ءاملعلا ةماع دنع :ش ( اهيلع نعقو اهب لوخدلا لبق اًنالث هتأرما لجرلا قلط اذإو ) :م

 نب سنو دوعسم نباو صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو ةريره يبأو سابع نباو يلعو رمع بهذم
 ميهاربإو ةمركعو نيريس نب دمحمو بيسملا نب ديعس لاق هبو « مهنع ىلاعت هللا يضر كلام

 لاقو . يروثلا نايفسو يعازوألاو ىليل يبأ نباو مكحلاو ريبج نب ديعسو يبعشلا رماعو يعخنلا

 لوحكمو دمحم نب دلاخو ةملس مأو ةشئاع لوق هنأ ةبيش يبأ نب ركب وبأ ركذ لوق هبو : رذنملا نبا

 ركبلا قلط نم :نولوقي رانيد نب ورمعو ءاثعشلا نباو سوواط ناكو « نمحرلا دبع نب ديمحو
 اذإ لجرلا نأ ءاطعو سوواطو ديز نب رباج نع ةبيش يبأ نبا «فنصم» يفو . ةدحاو يهف اًئالث

 نأل) :م« يرصبلا نسحلا لوق وهو «طوسبملا» يفو « ةدحاو يهف اهب لخدي نأ لبق اًنالث هتأرما قلط

 اًقالط هانعم نآل) :م هماقم ثالثلا وهو « ةفص ماق يذلا قالطلا وهو :ش ( فوذحم ردصم عقاولا

 قالطلا هيبشت لصف ىلع مدقتملا لصفلا يف هركذ ام ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ام ىلع ؛ اًنالث

 تن: هلوق نكي ملف ) :م هرخآ ىلإ ددعلا ركذب عوقولا ناك ددعلاب نرق ىتم فصولا نأ امهلو : هلوقب
 قلاط تنأ هلوق نكي مل اًفوذحم اردصم عقاولا ناك اذإ ينعي :ش ( ةلمج نعقيف ةدح ىلعاًعاقيإ قلاط

 ًادحاو مالكلا راصو « ةلمج نعقيف « عورشم ريغ وهو قالطلا ددع داز الإو « ةدح ىلع اًعاقيإ

 تنأ : هلوق فالخب « هنم ءزج وأ ظفلب ىتأتي ال قالطلا عاقيإ نإف ٠ ضعب نعاهضعب لصفي الو

 . ىلوألا تعقوف « ةقرفتم تاملك اهنأل ةثلاثلاو ةيناثلا تلصفنا ثيح « قلاطو قلاطو قلاط

 تناب ) :م نآلا ءيجي ام ىلع قلاط قلاط قلاط تنأ لوقي نأب :ش ( قالطلا قرف نإف ) :م

 :م ةلوخدم ريغ اهنأل « ةدع ىلإ ال نيبتو « قلاط تنأ : هلوق وهو « لوألا ظفللاب يأ :ش (ىلوألاب

 نع يكحو . امهالك وغليف « لحماهعوقول ىقبيال هنأل :ش ( ةفلافلا الو ةيناثلا عقت ملو )

 لاق هبو « رخآ لوق اذه : هباحصأ نم ةريره يبأ نبا لاقو . اًنالث اًنالث قلطت اهنأ ميدقلا يعفاشلا

 قلطت واولاب ركذ ول : امحأ لاقو . كلامو ةعيبرو دعس نب ثيللاو يعازوألاو ىلبل يبأ نبا

 قلاطو قلاطو قلاط تنأ : اهل لاق اذإ ام فالخب اذهو « ءاملعلا بهذ قلطت ال واولا ريغبو ءاًنالث

 . رخآلا يف نيعملا دوجول لوخدلا دجو اذإ ةلمج ثالثلا عقي ثيح « رادلا تلخد نإ
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 رخآ يف ركذي مل اذإ ةدح ىلع عاقيإ ةدحو لك نأل ؛ قلاط قلاط قلاط تنأ : لوقي نأ لثم كلذو

 ‹ ةنيابم يهو ةيناثلا اهفداصتو لاحلا يف ىلوألا عقتف < هيلع فقوتي یتح هردص ریغی ام همالک

 لاق ولو . ىلوألاب تناب اهنأ انركذ امل ؛ ةدحاو تعقو ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ اهل لاق اذإ اذكو

 ناكف ددعلاب فصولا نرق هنأل ًالطاب ناك ةدحاو هلوق لبق تتامف ةدحاو قلاط تنأ اهل

 . طرشلا وهو

 دوجو دنع زجنملاك طرشلاب قلعملا نأل « ةدحاولا عقت ةفينح يبأ دنعف طرشلا مدق اذإو

 .طرشلا

 «ثالثلا عقي اًنالث قلاط تنأ اهل لاق ولف « عمجلا ظفلب عمجلاك عمحجلا فرحب عمحجلا :ليق نإف

 . قلاطو قلاطو قلاط تنأ اهل لاق اذإ اًضيأ ثالثلا عقي نأ يخبنيف

 ملو « اهب تناب رخآلا يف ريغملا مدعل فقوت الف ىلوألا تعقو اذإ نكلو ملسم هنأب : بيجأ

 واولا نوكت ذئنيح هنأب : بيجأ « واولا يف عمجلا ىنعمل اًقيقحت ثالثلا عقت نأ يغبني :ليق نإف

 . قلطملا عمجلل اهنأل اهيلع اهل ةلالد الو ةبراقملل

 . بيترت الو عوقو الف اًققحتم ةثلاثلاو ةيناثلا عوقو ناك

 ةروص فنصملا ركذ :ش (قلاط قلاط قلاط تنأ لوقب نأ لثم) :م قيرفتلا يأ :ش (كلذو) م

 تنأ :اهل لاق اذإاذهلو « كلذك واولا فرحب هركذ اذإ اميف مكحلاو « واولا فرح نودب قيرفتلا

 اذإ ةدح ىلع عاقيإ ةدحاو لك نأل) :م يزارتألا هلاق « ةدع ىلإ ال ةدحاوب نيبت قلاطو قلاطو قلاط

 (هيلع فقوتي ىتح) :م ءانثسالاو طرشلاك مالكلا ردص يآ :ش (هردص ريغ ام همالک رخآ يف ركذي مل

 :ش (اهفداصتو لاحلا يف) :م . قلاط تنأ ظفل يف :ش (ىلوألا عقتف) :م هردص ريغي ام ىلع يأ :ش

 اهنأ لاح لاو ىأ :ش (ةنيابم يهو) :م قلاط يهو ةيناثلا ةظفللا يأ :ش (ةيناثلا) :م ىلوألا فداصت يأ

 . ةثلاثلل الو لحم ةيناثلل ىقبي الف ةنيابم

 امل ةدحاو تعقو ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ) :م لاق اذإ ةدحاو عقت اذكو يأ :ش (لاق اذإ اذكو) م

 . ةنيابم يهو ةيناثلا اهتفداص عوقولا يف ىلوألا تقبس ال ينعي :ش (ىلوألاب تناب اهنأ انركذ

 . ءيش عقي ال ينعي :ش (ًالطاب ناك ةدحاو هلوق لبق تتامف ةدحاو قلاط تنأ :اهل لاق ولو) :م

 نأ لبق تتامف اًنالث قلاط تنآ :. لاق وأ « نيتنث : لوقي نأ. لبق تتامف نيت قلاط تنأ لاق اذإ اذكو

 قلطت مل ىلاعت هللا ءاش نإ لوقي نأ لبق تتامف ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنآ لاق وأ « اًتالث لوقي

 ناكف) :م ةثالث وأ نيتنث وأ ةدحاو وهو :ش (ددعلاب) :م قالطلا وهو :ش (فصولا نرق هنأل) :م ايش

Foo 



 تنأ لاق ول اذكو ‹ لطبف عاقيإلا لبق لحملا تاف ددعلا ركذ لبق تتام اذإف  ددعلا وه عقاولا
 ةدحاو قلاط تنأ : لاق ولو. ىنعملا ثيح نم اهلبق ام سناجت هذه و « انيب ام اًنالث وأ نيتنث قلاط

 «ةدحاو تعقو ةدحاو اهدعب وأ ةدحاو لبق

 وه عقاولا ناكف « ثالث وأ نيتنث وأ ةدحاو وهف :ش (ددعلا ركذ لبق تتام اذإف « ددعلا وه عقاولا

 . ءيش عقي الف همالك :ش ( لطبف عاقيإلا لبق لحملا تاف) :م ددعلا ركذ لبق تتام اذإف « ددعلا

 تن لاق وأ يأ :ش (اًالث وأ نيبتنث قلاط تنأ :لاق ول) :م همالك لطبي اذكو يأ :ش (اذكو) :م

 ددعلاب فصولا نرق هنأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انيب ال) :م اًنالث لوقي نأ لبق تتامف « اًنالث قلاط

 ةدحاو قلاط تن هلوق يه ةروكذملا ةئالثلا لئاسملا هذه يأ :ش (هذهو) :م ددعلا وه عقاولا ناكف

 تنآ هلوقو « نيتنث قلاط تنأ هلوق لبق تتامف نيتنث قلاط تنأ هلوقو « ةدحاو هلوق لبق تتامف

 ةلأسملا يأ :ش (اهلبق ام) :م لاتو لكاشت يأ :ش (سناجت) :م اًنالث لوقي نأ لبق تتامف «اًتالث قلاط

 . اهب لوخدلا لبق اًنالث هتأرما لجرلا قلط اذإ ام يهو :ش (ىنعملا ثيح نم) :م اهلبق يتلا

 ةلثام لئاسملا هذه تناكف ‹ فصولا ال ددعلا وه عاقيإلا يف نيفصولا يف ربتعملا نأ هنايب

 ةلأسملا يف عقاو قالطلا نأ وهو مكحلا يف ًاتوافت امهنيب ال « ىنعملا ثيح نم ةمدقعملا ةلأسملل

 ةتيم يهو اهفداص ددعلا نأل ءيش عقي ملانه اهو ةحوكنم يهو اهفداص ددعلا نأل ةمدقتملا

 . قالطلا عوقول لحمب تسيل

 : هجوأ ةثالث ددعلا ركذ لبق تتام اذإ اميف يعفاشلا باحصأل مث

 دصق يفو نتن نيتنثلا دصق يفو « ىلوألا ةلأسملا يف ةدحاو عقي هنأ ينزملا رايتخا وه :اهدحأ

 . ثالث ثالثلا

 .ةدحاو عقي هنأ :يناثلا

 ةدحاو اهدعب وأ ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنأ :لاق ولو) :م . انلوقك ءيش عقيال هنأ :ثلاثلاو

 ةروص يف اندنعو ‹ اعيمج يرودقلاو «ريغصلا عماجلا» يف ةروكذم ةلأسملا هذه :ش (ةدحاو تعقو

 امك ةدحاو عقي ةيانكلا ريغب دعبو ةيانكلا ءاهب لبق يفو ةدحاو عقي ةيانكلا ذعبو هتيانكب اًربتعم لبق
 . ةدحاو الإ عبرألا روصلا يف عقي هدنعف ةيانكلا ريغب لبق يف

 ‹ةقلط اهدعب وأ ةقلط لبق ةقلط قلاط تنأ :اهب لوخدملا ريغل لاق يوونلل «ةضورلا» يفو

 يناثلاو « ةدحاو عقياهحصأ « هجوأ ةئالث هيفف ةقلط اهلبق وأ ةقلط دعب لاق نإو . ىلوألاب تناب

 اهعم وأ ةدحاو عم ةدحاو قلاط تنأ لاق نإو . اهلبق هلوق وغليو ناتنث عقي ةثلاثلاو « ءيش عقي ال

 . ةدحاو يناثلاو « نيتنثلا عقو امهحصأ « ناهجوف ةدحاو

 هيفو « ناتنثف ةقلط اهقوف وأ ةقلط قرف وأ ةقلط اهتحت وأ ةقلط تحت ةقلط قلاط تنأ :لاق نإو
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 روكذملل ةفص ناك ةيانكلا ءاهب اهنرق نإ فرظلا فرح امهنيب لخدأ نيئيش ركذ ىتم هنأ لصألاو

 هلوقك الوأ روكذملل ةفص ناك ةيانكلا ءاهب اهنرقي مل نإو ءورمع هلبق ديز ينءاج: هلوفك ؛ رخآ
 ‹ هعسو يف سيل دانسإلا نأل ؛ لاجل ا يف عاقيإ يضاملا يف قالطلا عاقيإو .ورمع لبق ديز ينءاج
 ‹ ةيناثلا عقت الف ىلوألاب نيبتف «ىلوألل ةفص ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنأ هلوق يف ةيلبقلاف

 . ىلوألاب ةنابإلا تلصحف ةريخألل ةفص ةدحاو اهدعب هلوق يف ةيدعبلاو

 . يطايحلاو حل نبا هراتخاو مهرد الإ همزلي ال هنإف رارقإلا يف امك ةقلط هنأ هجو

 ريغ يف عقي ال هنأ يضتقي ام ىلوتملا مالك يفو « عم مكح همكح يلازغلاو نيمرحلا مامإ لاقو
 .ةدحاو الإ لوخدملا

 :ناهجوف لوخدلا لبق كلذو ةقلط اهدعب وأ ةقلط اهلبق ةقلط قتلاط تنأ :لاق نإو

 .هدحاو عقي :امهدحأ

 لاقو .يعفاشلا لوق رهاظ وهو « ةدحاو عقب «ينغملا» يفو .ءيش عقي ال :يناثلاو

 لوقك ناتنث عقي ةلبانحلا نم ركب وبأ لاقو . هيف هل لوق الو يعفاشلا ىلوق دحأ وه : يجورسلا

 قلاط تنأ : لاق «رهاوجلا» يفو « ثالثلا عقياهب لوخدملا يفو . اهدعبو هلوق وغليو انباحصأ

 . ناتقلط تعقو ةقلط اهتحت وأ ةقلط اهقوف وأ ةقلط اهعم وأ ةقلط عم ةقلط

 لخدأ نيئيش ركذ ىتم) :م لجرلا نأ يأ :ش (هنآ) :م ةروكذملا لئاسملا يف يأ :ش (لصألاو) :م

 ةفص) :م فرظلا يأ :ش (ناك ةيانكلا ءاهب اهنرق نإ) :م دعبو لبق وهو :ش (فرظلا فرح امهنيب

 . ديزل ةفص ةيلبقلا نوكتو :ش (ورمع هلبق دز ينءاج هلوقك ارخآ روکذملل

 اهنرقي مل نإو) :م تناك فيك ةيونعملا ةفصلا دارملا لب « ةاحنلا حلطصم ةفصلاب دارملا سيلو

 اذهو «ديزل ةفص ةيلبقلا نوكتف :ش (ورمع لبق ديز ينءاج :هلوقك الوأ روك ذملل ةفص ناك ةيانكلا ءاهب

 ات ةملكو دعبو لبق ىهو < ةئالثلا لوصفلا امهيلع ىنب نيذللا نيلصفلا دحأ وه هركذ يذلا

 :هلوق وه يناثلا لصألاو

 قالطلا نأل :ش (هعسو يف سيل دانسإلا نأل « لاحلا يف عاقيإ يضاملا يف قالصلا عاقيإو) :م
 تبئیف هکلی هنأل ءلاحلا يف عقيف ٠ هعفر نكي ال ةحابتسالا نم ىضمامو « ةحابتسالا عفرل عضو

 :ش (ىلوألل ةفص ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنأ هلوق يف ةيلبقلاف) :م ءاغلإلا نع همالكل اًنوص نكمأ ام

 ( ىلوألاب نيبتف) :م ىلوألا ةدحاو ةظفل ىلوألاب دارأو ءافلاب هركذ اذهلو « لوألا لصألا عيرفت اذه

 . اهعوقول لحما ءاقب مدعل :ش (ةيناثلا عقت الف) :م ىلوألا ةدحاولاب ةأرملا نيبتف يأ :ش

 ةفص) :مةدحاو اهدعب ةدحاو قلاط تنأ هلوق يأ :ش (ةدحاو اهدعب هلوق يف ةيدعبلاو) :م

 ةدحاولاب يأ :ش (ىلوألاب ةنابإلا تلصحف) :م ةيناثلا يهو « ةريخألا ةدحاولل ةفص يأ :ش (ةريخألل
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 فرحب اهلاصت ال ةيناثلل ةفص ةيلبقلا نأل ‹ ناتن عقت ةدحاو اهلبق دحاو قلاط تنأ لاق ولو

 عاقيإ يضاملا يف عاقيإلا نآ ريغ يف ءلاحلا يف ىلوألا عاقيإ يضاملا يف اهعاقيإ ىضتقاف « ةيانكلا

 نآأل؛ ناتن عقي ةدحاو دعب ةدحاو قلاط تنأ :لاق اذإ اذك .اعيمج ناعقيف نانرتقيف ءاًضيأ لاجل ا يف

 ولو . نانرتقف هذه لبق ىرخألا عاقيإو ءلاحلا يف ةدحاولا عاقيإ ىضتقاف «ىلوألل ةفص ةيدعبلا

 يبأ نعو . نآرقلل «عم »ةملك نأل « ناتنث عقت هنأ ةدحاو اهعم وأ ةدحاو عم ةدحاو قلاط تنأ لاق

 ال هنع ينكملا قبس يضتقت ةيانكلا نأل ٠ ةدحاو عقت هنأ ةدحاو اهعم هلوق يف - هللا همحر- فسوي

 . ىلوألا عوقو دعب ةيلحملا مايقل اهلك هوجولا يف ناتنث عقي اهب لوخدملا يفو .ةلاحم

 .انركذامل ىلوألا

 (ةيناثلل ةفص ةيلبقلا نأل) :م ناتقلط يأ :ش (ناتنث عقت ةدحاو اهلبق ةدحاو قلاط تنأ لاق ولو) :م

 لاحلا يف ىلوألا عأقيإ يضاملا يف اهعاقيإ ىضنقاف ةيانكلا فرسحب اهلاصت ال) :م ةيناثلا ةدحاولل يأ :ش

 دحاو قلاط تنأ :لاق اذإ اذكو « اًعيمج ناعقيف) :م عوقولا يف نانرتقي ناعاقيإلا يأ :ش (نانرتقيف اًضيأ

 یضتقاف) :م ىلوألا ةدحاولل يأ :ش (ىلوألل ةفص ةيدعبلا نأل نانتث عقي ) :ماذكو يأ :ش (ةدحاو دعب

 . عوقولا يف :ش (نانرتقيف هذه لبق ىرخألا عاقيإ و لاحلا يف ةدحاولا عاقيإ

 اهعم ةدحاو قلاط تنأ لاق وأ يآ :ش (ةدحاو اهعم وأ ةدحاو عم ةدحاو قلاط تنأ :لاق ولو) :م

 دعبو لبق يهو « ةثالشلا لوصفلا نم ثلاثلا لصفلا اذهو « ناتقلط يأ :ش (ناتنث عقت) :م ةدحاو

 . عمو

 :م عم ةملك لصف وهو « ثلاثلا لصفلا ركذ ةيدعبلاو ةيلبقلا امهو نيلوألا نيلصفلا ركذ الو

 . اعم اتعقوف هدارم اًقيقحت ةيناثلا ىلع ىلوألا فقوتتف ةنراقملل يأ :ش (نآرقلل «عم» ةملك نأل)

 ال هنع ينكملا قيس يضتقت ةيانكلا نأل « ةدحاو عقت هنآ ةدحاو اهعم هلوق يف فسوي يب نعو) :م

 ال تعقو اذإ ةقلطلا نأ هل ةمادق نبا للعو . ناتتث عقي الف قباسلا عقي ال نأ يضتقيف :ش (ةلاحم

 يف يعفاشلا لاق فسوي يبأ لوقبو « لوألا وه حيحصلا ليلعتلاو « اهريغاهعم عقي نأ نكي

 ةدحأو لبق هلوق يف يأ :ش (اهلك هوجولا يف ناتنث عقت اهب لوخدملا يفو) :م ينزملا رايتخا وهو « هجو

 عوقو دعب ةيلحملا مايقل) :م ةدحاو اهعم وأ ةدحاو عم وأ ةدحاو اهدعب وأ ةدحاو دعبو ةدحاو اهلبق و

 . عاقيإلا لحم يهو ةدعلا يف اهنأل :ش (ىلوألا

 نوك نإف «ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنأ - هلوقو ىف لكشم باوجلااذه ليق : ىكاكلا لاقو

 ٠ «ريبكلا عماجلا» لوصأ يف روكذم هباوجو لاق مث « ريغلا كلذ دوجو يضتقي ال هريغ لبق ءيشلا

 . یھتنا

 لمعلاو « هيف رهاظ وهو عوقولاب رعشأ ظفللا نأ هباوجو « فيوست هيف قيلعت اذه :تلق
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 ةدحاو اهيلع تعقو رادلا تلخدف ةدحاوو « ةدحاو قلاط تنأف رادلا تلخد نإ : اهل لاق ولو

 نإ ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ اهل لاق ولو . ناتن عقت :الاقو ء - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 امك ةلمج نعقيف قلطملا عمجلل واولا فرح نأ امهل. قافتالاب نيتنث تقلط تلخدف رادلا تلخد

 رابتعا ىلعف ‹ بيترتلاو نارقلا لمتحي قلطملا عمحملا نأ هلو . طرشلا رخأ و نيتنلا ىلع صن اذإ

 ةظفللا هذهب زجنأ اذإ امك « ةدحاو الإ عقي ال يناثلا رابتعا ىلعو « ناتنث عقت لوألا

 ربخلا لمتحا نإو « لوألاك اًضيأ عقي يناثلا قالطلا نإف « قلاط تنأ لاق ول امك بجاو رهاظلاب

 . هيف رهاظ ءاشنإلا يف ابلاغ هنوكل ديكأتلاو

 ةدحاو اهيلع تعقو ؛ رادلا تلخدف « ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأف رادلا تلخد نإ :اهل لاق ولو) :م

 . هجو يف يعفاشلا لاق هبو :ش (ةفينح يبأ دنع

 «هجو يف يعفاشلا لاق هبو :ش (ناتنث عقي الاقو) :م سيق وهو : هباحصأ نم رصن وبأ لاقو

 ؛ ىليل يبأ نباو دعس نب ثيللاو ةعيبرو دمحأو كلام لوق وهو « بيطلا يبأ يضاقلا رايتخا وهو

 . مهدنع عمجلا ظفلك عمحجلا فرح نآل

 (قافتالاب نيتنث تقلط رادلا تلخدف « رادلا تلخد نإ ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ اهل لاق ولو) :م

 ردص نأل « ناتقلط تعقوف طرشلا رخأ اهيفو -ىلاعت هللا همحر - يرودقلا لئاسم نم هذه :ش

 فالخب كلذ عيمج عقوف طرشلا دجوف هبجوم ريغي ام هرخآ يف ناك اذإ هرخآ ىلع فقوتي مالكلا

 « هدوجو دنع زجنملاب طرشلاب قلعملا نأل «ةدحاو عقي ثيح طرشلا مدق اهيف يتلا ىلوألا ةلأسملا

 عقو اهب ًالوخدم ةأرملا تناك نإو « ةيبنجأ يهو اهتفداص اهنأل « ةثلاثلا تغل ةدحاو تقلط املف

 . ةدعلا يف يهو اهتفداص ةيناثلا نأل ؛ هرخأ وأ طرشلا مدق « فالح الب عيمجل ا

 :ش (ةلمج نعقيف قلطملا عمحل واولا فرح نأ) :مدمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل) :م
 تاقلطملا يأ « ةروكذم ريغ يهو « تاقلطملا ىلإ لعفلا دانسإ ىلع ءاسنلا ةعامج ريغب هب امهالك

 ثالث ال نيترم تركذ ةدحاولا نأل « ةينثتلاب ناعقي وأ ناقلعتيف لوقي نأ يغبني ناكو « ةلمج

 ىلع :ش ( نيتنثلا ىلع صن اذإ امك) :م اًضيأ انه لوقي نأ يغبني ناك ثالثلا ىلع صن اذإ امك تارم

 ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ هلوق يف امك طرشلا رخأ ول امك يأ :ش ( طرشلا رخأو ) :م ىفخي ال ام

 . رم امك ناتنث عقي ثيح رادلا تلخد نإ

 (بيترتلاو نارقلا لمتحي قلطملا عمجلا نأ) :م -هنع هللا يضر- ةفينح يبألو ىأ :ش (هلو) :م
 رابتعا ىلع يأ :ش ( لوألا رابتعا ىلعف ) :م نيهجولا دحأب الإ نكي ال جراخلا يف هققحت نأل :ش

 هنوكل :ش ( ةدحاو الإ عقي ال ) :م بيترتلا رابتعا ىلع يأ :ش (يناثلا رابتعا ىلعو ناتنث عقي ) :منارقلا

 لاق نأب :ش (ةظفللا هذهب زجنأ اذإ امك) :م كشلاب ةدحاولا ىلع داز ام ىلع عقي الف اهب لوخدملا ريغ
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 فقوتيف « مالكلا ردص ريغب هنأل طرشلا رخأ اذإ ام فالخب ‹ كشلاب ةدحاولا ىلع دئازلا عقي الف

 وهف ءافلا فرحب فطع ولو « فقوتي ملف طرشلا مدق اذإ اميف ريغم الو « ةلمج نعقيف هيلع لوألا

 ةدحاو عقي هنأ ثيللا وبأ هيقفلا ركذو ٠ - هللا همحر- يخركلا ركذ اميف فالخلا اذه ىلع

 قالطلا اهب عقب ال تايانكلا وهو يناثلا برضلا امأو. حصألا وهو بيقعتلل ءافلا نأل «قافتالاب

 ؛ لاجل ا ةلالدب وأ ةينلاب الإ

 ىلع دئازلا عقي الف) :م ةيناثلل ةيلحملا مدعل قافتالاب ةدحاو الإ عقي ال ثيح ةدحاو ةدحاو قلاط تنأ

 لوألا فقوتيف مالكلا ردص ريغي) :م طرشلا نأل يأ :ش (هنأل طرشلا رخأ اذإ ام فالخب « كشلاب دحاولا

 الو) :م ةلمج ناعقي لوقي نأ يغبني ناك :ش (ةلمج نعقيف) :م طرشلا ىلع مالكلا لوأ يأ :ش (هيلع

 مدعل ةيناثلا عقت الو ىلوألاب نيبتف بيترتلا ىلع عقيف :ش (فقوتي ملف طرشلا مدق اذإ اميف ريغم

 . ةيلحلا

 وهف) :م رادلا تلخد نإ ةدحاوف ةدحاو قلاط تن لاق نأب :ش (ءافلا فرحب فطع ولو) :م

 نإف :ش (يخركلا هركذ اميف) :مةدحاو امهدنعو « ناتنث ةفينح يبأ دنع ينعي :ش (فالخلا اذه ىلع

 . ءاوس واولاو ءافلاب فطعلا لعج

 وأ طرشلا مدق ءاوس واولا ةروص يف امك اتقلعتف ادحاو اًمالك اهلعجي فطعلا فرح نإ لاقو

 . يخركلا ناكم يواحطلا : «طوسبملا» يفو . هل اًقالخ امهدنع هرخأ

 الو ىلوألا عقتف :ش (بيقعتلل ءافلا نأل « قافتالاب ةدحاو عقي هنأ ثيللا وبأ هيقفلا ركذو) م

 قلطم ال ةغل بيقعتلا ىلع فطعلل ءافلا نأل ؛ حصأ قافتالا يأ :ش (حصألا وهو) :م ةيناثلل لحم

 اذك « ةيناثلا عقت الف ٠ نيبت ىلوألاب تقلع امك نمزنيف بيقعتلا ىلع قيلعتلا يضتقيف « فطعلا

 تقلعت اهب لوخدملا يف قلاط مث قلاط مث قلاط تنآف رادلا تلخد نإ لاق ول هيفو « طوسبملا يف

 يف ةيناثلاو ىلوألا تعقو طرشلا ترخأ ولو « ةفينح ىبأ دنع ةثلاثلا تخل « ةيناثلا تعقوو ىلوألا

 هدنع كلذ ىوس ام وغليو « لاحلا يف ةدحاو عقي ةلوخدملا ريغو ةلوخدملا يف ةثلاثلا تقلعتو لاحلا
 ةلوخدملا يف رخأ وأ مدق ءاوس طرشلاب ثالثلا قلعتيدمحأو كلامو يعفاشللو « امهدنعو

 . ةدحاو قلطت الإو ثالثلا عقي ةلوخدم تناك نإ طرشلا دوجو دنعو « اهريغو

 هلوق لثم حيرصلاف هلوقب ركذ ام ىلع فطع اذه :ش (تايانكلا وهو يناثلا برضلا امأو) :م

 نايب نم غرف دقو « ةيانكو حيرص ىلإ ةمث قالطلا مسق هنأل ؛ قالطلا عاقيإ باب لوأ يف قلاط تنأ

 . ةيانكلا نايب يف عرش نآلاو ٠ حيرصلا

 تونك وأ تينك مهلوقو نم دارملا رتتسم وه ام ةيانكلاو « دارملا فوشكملا وهام حيرصلاو

 ليلد يه ذإ :ش (لاحلا ةلالدب وأ ةينلاب الإ قالطلا) :م ةيانكلا يأ :ش (اهب عقي ال) :م هترتس اذإ ءيشلا

 جحلا يف ةينلا قلطأ ول اذكو « دلبلا دقن بلاغ ىلإ فرصي ةقلطملا مهاردلاب عيبلا يف امك دارملا ىلع

۳۰ 



 يهو :لاق . هتلالد وأ نييعتلا نم دب الف « اهريغو قالطلا لمحت لب ‹ قالطلل ةعوضوم ريغ اهنأل

 : هلوق يهو« ةدحاو الإ اهب عقت الو يعجرلا قالطلا اهب عقي ظافلأ ةئالث اهنم : نيبرض ىلع
 لمتحنو ‹ حاكنلا نع دادتعالا لمتحت اهنألف :ىلوألا امأ . ةدحاو تنأ « كمحر يئربتساو يدتعا
 . ةعجرلا بقعي قالطلاو « اًقباس اًقالط يضتقيف هتينب نيعت ىلوألا ىون نإف. ىلاعت هللا معن دادتعا
 لمتحتو هتلزنمب ناكف هنم دوصققملا وه اب حيرص هنأل دادتعالا ىنعمب لمعتست اهنألف ةيناشلا امأو

 . هتقيلطتل ءاربتسالا

 ةينلا ماقم لاحلا ةلالد - ىلاعت هللا همحر- دمحأ لعج اذهلو « لاحلا ةلالدب ضرفلا ىلإ فرصي

 جوزلا نم ةين الب هريغو بضغلا ةلاح يف تايانكلا عيمج يف

 جوزلا نم ةين الب هريغو بضغلا ةلاح يف تايانكلا نم ءيشب قالطلا عقيال : يعفاشلا لاقو

 . رومألا عيمج يف اهيف قالطلاريغ ةدارإ لامتحال ‹«جوزلا ةين يفكي اندنعو « ةأرملا نمو

 اذإف . مارح ءةتب٬ نئاب :هلوقك « ةرهاظلا تايانكلا يف ةين الب قالطلا عقي : كلام لاقو

 . قالطلا يف اهرهاظ نأل ؛ قدصي ال قالطلا تيون ام لاق

 نم دب الف اهريغو قالطلا لمتحت لب قالطلل ةعوضوم ريغ) :م تايانكلا نأل يأ :ش (اهنأل) :م
 ىلإ ريمضلا عجري نأ زوجيو نييعتلا ىنعم ةلالد وأ يأ :ش (ةلالد وأ) :م ةينلاب :ش (نييعتلا

 ال ظفللا ناكو « قالطلا ةركاذم يف نوكت نأب لاحلا ةلالدو ثنؤيو ركذي ام لاحلا نأل ؛لاحلا

 دارأو ؛ نيعون يأ :ش (نيبرض ىلع يهو) :م :-ىلاعت هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ةثالث) :م تايانكلا نم يأ :ش (اهنم) :م هلوقب كلذ لصف مثألوأ لمجأ « نئابلاو يعجرلا امهب

 تنأو «كمحر يئربتساو « يدتعا :هلوق يهو «ةدحاو الإ اهب عقي الو يعجرلا قالطلا اهب عقي ظافلأ

 معن دادنعا لمتحتو « حاكنلا نع دادتعالا لمتحت اهنألف) :م يدتعا ةظفل يهو :ش ( ىلوألا اأ .ةدحاو

 يضتقيف) :م جوزلا ةينب لاقي نأ زوجيو « ىلوألا ةين يأ :ش (هتينب نيعت ىلوألا ىون اذإف « ىلاعت هللا

 . (ةعجرلا بقعي قالطلاو « اًقباس اًالط

 اب حيرص هنأل ؛ دادتعالا ىتعمب لمعتست اهنألف) :م كمحر يئربتسا ةظفل يه :ش (ةيناثلا امأو) :م

 تابثإ قح يف يأ < دادتعالا ةلزنمب يأ :ش (هتلزنمب ناكف) :م دادتعالا نم يأ :ش ( هنم دوصقملا وه

 ءاربتسالاو :ش (هتقيلطتل ءاربتسالا لمتحتو) :م ىلاعت هللا معنب دادتعالا لامتحا قح يف ال ةعجرلا

 يئربتسا هلوق نأل ؛ ةينلا ىلإ جاتحي اغإو ٠ برخغملا» يف اذك « دلولا نم محرلا ةءارب بلط

 ولف ءال مأ دلولا نع ةغراف اهنأ يملعت ىتح كمحر ةءارب يبلطا هانعم نوكي نأ لمتحي كمحر

 نع دادتعالا هتين تناك ولو « قالطلا عقي ال اذكه هتين تناك ولف ءالف الإو ‹ كقلطأ ةغراف تناك

 . ةينلا ىلإ جاتحا كلذلف « يدتعا هلوق يف امك اًقباس قالطلا عقي حاكنلا

۳٦۱ 



 هنأك لعج هاون اذإف « ةدحاو هقيلطت هانعم فوذحم ردصمل اًتعن نوكت نأ لمتحت اهنألف ةثلاثلا امأو

 الو . اهموق دنع وأ هدنع ةدحاو نوكي نأ وهو هريغ لمتحتو ءةعجرلا بقعي قالطلاو . هلاق

 تن هلوق : نأل ؛ ةدحاو الإ اهب عقي الو ةينلا ىلإ هيف جاتحي هريغو قالطلا ظافلألا هذه تلمتحا

 ‹ ىلوأ ًارمضم ىون اذإف « ةدحاو الإ اهب عقت ال ارهظم ناك ولو . رمضم وأ ىضتقم اهنم قلاط

 ثالثلا ةين ىفاني ةدحاولا ىلع صيصنتلا نكل « ًروكذم ردصملا راص نإو « ةدحاو» هلوق ىفو

 هانعم « فوذحم ردصم اتعن نوكت نأ لمتحت اهنألف) :م ةدحاو تنأ ظفل يأ :ش ( ةثلاثلا امأو) :م

 :ش (ةعجرلا بقعي قالطلاو) م اًقوذحم اًردصم لاق يأ :ش (هلاق هنأک لعج هاون ادإف ‹ ةدحاو ةقيلطت

 ركذ ام ريغ يأ :ش (هريغ لمتحيو) :م ةعجرلا هيف يعجرلا نم قالطلاو ٠ يعجر قالط هنأ اذهب دارأ

 هريغو قالطلا) :م ةدحاو تنأو كمحر يئربتساو يدتعا اهب دارأ :ش (هدنع ةدحاو نوكي نأ وهو) :م

 (يضتقم اهنم قلاط تنأ : هلوق نأل ؛ ةدحاو الإ اهب عقي الو) :م زييمتلا لجأل :ش (ةبنلا ىلإ هيف حاتحي

 تن هريدقت ناك ةدحاو تنأ هلوق يف :ش (رمضم وأ) :م كمحر يئربتساو يدتعا هلوق يف :ش

 ةأرملا تعن هنأل « ىون نإو ةدحاو تنأ هلوقب ءيش عقي ال يعفاشلا دنعو « ةدحاو ةقلط قلاط

 . ًالصأ قالطلا لامتحا ىنعم هيف سیلو

 عقي رفز دنعو . هيلع لمحيف ةدئافلا ىلع لقاعلا مالك لمح نكمأ هنأل ؛ عقي ىون اذإ :انلق

 . تايانكلا رئاس ىف امك ةدحاو تنأ هلوقب اًتئاب

 ةراعتسالا قيرطب هلبقو « ءاضتقالاب لوخدلا دعب يدتعا يف قالطلا لعج خياشملا ضعبو

 . ةضحلا

 . ؟هلبق نوكي فيكف « قالطلا عوقو دعب حصي امغنإ دادتعالاب رمألا : تلق :ليق نإف

 بوجول ببس قالطلا نأل « قالطلا نع اًراعتسم لعج لوخدلا لبق يدتعإ هلوق :تلق

 اذهل عضوي مل حاكنلا نأ ضراعل عقواغإ لوخدلا لبق قالطلا ذإ « لصألا وهام ىلع ةدعلا

 . هببسل مكحلا ريعتساف «ةدعلا بوجول اًببس قالطلا نوكيف ٠ دعاوقلا يف ةلخاد ريغ ضراوعلاو

 ةظفلب ينعي :ش (اهب عقت ال) :م قلاط تن لاقو قالطلا ناك ول ينعي :ش (ًرهظم ناک ولو ) :م

 يف :ش (ارمضم) :م قالطلا يأ :ش ( ىون اذإف) :م ةدحاو ةقلط الإ يأ :ش (ةدحاو الإ) :م قلاط تنأ

 هنوكل حيرصلا مالكلا يف لصألا نأ كلذو « ةدحاو الإ عقي ال نأ :ش (ىلوأ) :م ةدحاو تن هلوق

 . ةينلاب الإ همكح تبثي ال اذهلو « اًروصق هيف نأل رمضملا فالخب « دارملا ىلع ىلوأ

 ردصملا ناك ال لاقي نآ هنایب لاؤس اذه :ش (اًروكذم ردصملا راص نإو ةدحاو هلوق يفو) م

 (ثالثلا ةين يفاني ةدحاولا ىلع صيصنتلا نكل) :م هلوقب باجأف « ثالثلا ةين حصي نأ يغبني اروكذم

 ؛ ةدحاو قلاط تنأ ليق نأب ردصملا ركذ نإو ةدحاو تنأ هلوقو « حصت ال ثالثلا ةين نأ هنايب :ش

۳ 



 هوجو نيب نوزيمب ال ماوعلا نأل؛ حيحصلا وهو خياشملا ةماع دنع ةدحاولا بارعإب ربتعي الو

 تناك اًنالث ىون نإو « ةنئاب ةدحاو تناك قالطلا اهب ىون اذإ تايانكلا ةيقبو : لاق . بارعإلا

 ‹ مارحو « ةلتبو ‹«ةتيو ‹نئاپ تن: هلوق لثم اذهر « ةنئاب ةدحاو تناك نيتنث ىون نإو ءاالٹ

 ¢ ةيربو ‹ ةيلخو < كلهأب ىقحلاو ‹ كبراغ ىلع كلبحو

 ال ًظفل لمتحي الف ةدعلاو دحاولا نيب ةافانملل ثالثلا ةين يفاني ةدحاولا ىلع صيصنتلا نأل

 (خياشملا ةماع دنع ةدحاولا بارعإ ربتعي الو) :م . ةافانملل اًراجم الو هل عوضوجج سيل هنأل ؛ ةقبقح

 نع هب زرتحا :ش (حيحصلا وهو) :م نوكسلاب وأ بصنلاب وأ عفرلاب ةدحاو تن لاق ءاوس ينعي :ش

 ‹ ءيش عقي مل عفرلاب ةدحاولا برعأ اذإ هنأ «ريغصلا عماجلا» حرش يف روكذملا خياشملا ضعب لوق

 « فوذحم ردصم تعن هنأل « ةين ريغ نم عقي بصنلاب برعأ اذإ ءاهصخش ةفص اهنأل ىون نإو

 ةدحاو عقي اندنع ينعي « فالتخالا ىلع ناك ىون نإو « ةينلا ىلإ جاتحي كرحي ملو نكس نإو

 . ءيش عقي ال يعفاشلا دنعو «ةيعجر

 :م بارعإللل رابتعا الف « ءاوس لكلا نأ حيحصلاو . دمحم لوق عفرلا يف عوقولا مدع :ليقو

 . ليصفتلا ىلإ جاتحي الف :ش (بارعإلا هوجو نيب نوزيمي ال ماوعلا نأل)

 ىوس ام اهب دارأ :ش (ثتايانكلا ةيقبو) :م -ىلاعت هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ةقلط ىأ :ش (ةنئاب ةدحاو تناك قالطلا) :م اهيف ظفلب :ش (اهب ىون اذإ) :م ةروكذمل ا ةثالثلا ظافلألا

 تناک) :م نیتقلط يآ :ش (نیتنٹ یون نإو) :م تاقيلطت ثالث يآ :ش (اًنالث یون نإو) :م ةنئاب ةدحاو

 . ةدحاو ةقلطلا تناك يأ :ش (ةدحاو

 :م .هركأ ينكل ثالث يدنع وه :دمحأ لاقو .ىونام عقي يعفاشلاو كلامو رفز لاقو

 يأ :ش (نئاب تنآ) :م جوزلا لوق ىأ :ش ( هلوق لثم) :م تايانكلا ةيقب نم روكذملا يأ :ش (هذهو)

 يصاعلا نعو حاكنلا نع يئربتسا نوكي نأ لمتحيو ءةأرملل تعن وهو « عقلا وهو ةنونيبلا نم

 :م ةروكذملا تالامتحالا هيفو < اًضيأ عطقلا وهو تبلا نم :ش (ةتبو) :م كلذ وحنو تاريخا نعو

 هلص :ش (مارحو) :مةروكذملا تالامتحالا هيفو < هريغ نع هلتبأ اذإ ءيشلا تلتب يأ :ش (ةلتبو)

 ىلع كلبحو) :م ةروكذملا تالامتحاألا هيفر « عونمملا هانعمو تعنلا هب دأريو « ةمرحلاك ردصلملا

 نع عفتراو رهظلا نم مدقت ام ةمجعمل ا نيغلاب براغلاو « ةيلختلا نع ةراعتسا وهو :ش ( كبراغ

 | تاب كرك اکا دیت نع ولخلا لمتحيو ةعيطم ريغ كنوكل تاريخلا نم ولخلا لمتحيف قنعلا

 ًاطخ ءاحلا رسكو فلألا حتفو « ملعدَح نم « قحل نم رمأ : يقحأ :ش (كلهأب يقحلاو) :م

 كتقلط ينأل لمتحيف قوحللا نم لعجي نأ حيحصلاو « دعتم لعف وهو قاحلإلا نم ریصي هن

 « لخد دح نم ءاخلا مضب « ولخلا نم :ش (ةيلخو) :م كله ريسب يريس زیر لما يطا

 لمتحيف «ملع دح نم ةءاربلا نم :ش (ةيربو) :م حاكنلا ديق نع وأ تاريخلا نع ولخلا لمتحيف



 ‹ ىعنقتو ‹ ةرح تنأو ‹ ىراتخاو .كديب لرمأو «كتقرافو ‹ كتحرسو ‹ كلهأل كتبهوو

 جاوزألا يغتباو يموقو يبهذاو يجرخاو « يبرغاو « يرتتساو « يرمختو

 (كتحرسو) :م كتقلط ينأل :ش (كلهأل كتبهوو) :م « كلهأ ديق نع وأ ءانثلا نسح نع ةءاربلا

 . هريغب وأ قالطلاب ةقرافملا لمتحت :ش (كتقرافو) :م هريغب وأ قالطلاب حيرستلا لمتحي :ش

 لمتحيو « اهيلإ هل اًضيوفت نوكيف « قالطلا ىلإ ناجاتحي ال ناحيرص امه : ىعفاشلا لاق

 . رخآ فرصت يف هریغ

 « رخآ رمأ يف وأ حاكنلا نم قارفلاب اهسفن رايتخا لمتحي :ش (يراتخاو « كديب كرمأو) :م

 قر وأ قرلا ةقيقح نع لمتحي :ش (ةرح تنأو) :م اهسفن قلطت ىتح قلطت ال نيظفللا نيذه يفو
 رحو قالطلاب ينم تتب كنأل لمتحيف « اههجو ىلع عانقلا ذخأب رمأ اذه :ش (يعنقتو) :م حاكنلا

 ام لمتحيف « رامخلا ذخأب رمأ وه :ش (يرمختو) :م كيلإ رظنأل يبنجألا نع وأ كرظن يلع م
 وه :ش ( يبرغاو) :م يرمخت لمتحا ام لمتحيف « ةرتسلاب رمآ وه :ش (يرتتساو) :م يعنقت هلمتحي

 كتقلط ينأل ينع يدعابت يأ « ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا نيغلاب

 :م دقنلا وهو ةبورعلا نم يناثلاو « <« ةلمهملا نيعلاب يبرعا ىوريو « كلهآ ةرايزل يبرغاو

 ‹ يهذاو) :م رخآ ءيشل رمأ يجرخاو ‹ كتقلط ينأل يدنع نم يجرخا لمتحي :ش (يجرخاو)
 ؛ ءاسنلا نم جاوزألا يغتبا وأ « كتقلط ينأل لمتحيف « مهيبلطأ يأ :ش (جاوزألا يغتباو « يموقو

 . اًظفل نورشعو ناتنثا هذهو « ءاسنلاو لاجرلا نيب كرتشم حاوزألا ظفل نأل

 ثالث «عيبانيلا» يفو . تالولدمو تايانك يه «هقفلا عماوجو» «يباجيبسألا» حرش يفو

 امو . مارحو ةيربو ةيلخو ةتبو نئاب تنأ هلوقف تايانكلا امأ « تاضيوفتو تالولدمو تايانك

 «طوسبملا» يف يجورسلا اهركذ ةعبرأ يهو يواحطلا ةياور يف فسوي وبأ يضاقلا اهب قحلأ
 كليبس تيلخ « كيلع يل كلم ال « كيلع يل ليبس ال يهو « «ريغصلا عماجلا» يف ناخ يضاقو

 . يکىم نع تجرخ « كتقرافو

 « ىرخأ ةتس ةسمخلاب فسوي وبأ قحلأو «عيبانيلا» يفو . كليبس تيلحخ ةلزنمب وه : اولاق

 ۾ ناماب يقلاو ٠ كتعلاخ دازر ةماعلا ةعيرألا يهو

 . رشع ةثالث ريصتف ‹ كيلع يل ناطلس الو «ةلتب تنأ : اهيف دازي نأ يغبني : يجورسلا لاقو

 يلقتناو يقحلاو يئربتساو يرمختو يعنقتو يجرخاو يبهذاو يموق : ليق « تالولدملا امأو
 انآ امو ‹ كلهأل كتبهوو كبراغ ىلع كلبحو « كنيبو ينيب حاكن ال « جاوزألا يختباو يبرغاو

 . ينم تنبو « كل حوزب

 وأ ينم توجنو كحاكن نم ئرب انأو « كنيبو ينيب يذلا حاكنلا وأ كحاكن تخسف لاق ولو
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 . ةينلاب عقي اًقالط كل تلزن وأ تصلخت

 . اًنالث وني ملاذإ ةنئاب ةقلط تناك قالطلا هب ىونو يمرحت «ةلمكتلا» يفو
 . ةينلا ىلع لومحم وهو باتكلا يف قلطأو « عقي كحاكن نم ءارب انأ لاق “ينانيغرملا» يفو

 . -هنع ىلاعت هللا يضر-ةفينح يبأ دنع ةينلاب عقي هب تعقو وأ كقالط كل تبهو ءادتبا لاق ولو

 . فالخ الب اکیلعت ناک اکیلمت اهب یون نإ كیلعت وه فسوی وبا لاقو
 وأ كنبال وأ كمأل وأ كيبأل وأ كلهأل كتبهو اهل لاق اذإ فسوي ىبأ نع ٠ةريخذلا» يفو

 سيلف كلذ هبشأ امو كتلاخل وأ كتمعل وأ كتخأل كتبهو : لاق نإ و . ةينلاب قالط وهف جاوزأللا
 هب ىونو ةرم فلأ يبهذا: لاق ولو « اندنع قالطلا عوقول لوبقلا طرشي الو « هاون نإو ٠ قالطب

 . ثالثف قالطلا

 تئش تلاقف ىونو « تئش نإ يجرخااذك « عقي تذخأ تلاقف كقالط يذخ : لاق ولو

 . ثالثلاب رارقإ وهف كلحيل اجوز يجوزت : لاق ولو . عقي

 عقي ةيانك هنإف كنم قالطلا فالخب - كايلإ قالطلاو « كديب كرمأ هلوقف تاضيوفتلا امأو
 مل وأ كجورتأ مل : لاقولو . كسفن يقلط وأ تئش نإ قلاط تنأ وأ : «مئادبلا» يفو . ةينلاب
 . عقي ملال لاقف ةأرما كل هل لاق ولاذكو « عقيال« ىون وأ ٠ يلإ ةآرماب تن امو « ةآرماب ينوكت

 حاکن ال لاق نإو « یون نِإو عقي ال اننیب نکی مل وأ كجورتأ مل لاق ول هنأ یلعاوعمجأو

 . عقيال یونو ءيش كنيبو ينيب قبي مل لاق ولو : ينانيغرملا لاق « ىون اذإ عقي اننيب

 نم ءيرب انأو « كقالط كترعأ اهل لاق ولو . عقي ىونو كنيبو ينيب قبي مل «ىواتفلا ١ يفو
 . ىون نإو « عقيال كقالط نع تحفص وأ تضرعأ وأ « كقالط نم كل تيرب وأ . كقالط

 لاق ينانيغرملا يفو . ةينلاب عقي هنأ حصألا كقالط نم كيلإ تيرب : لاق «يواحلا» يفو
 . عقي كقالط كتضرقآ : لاق ولو دمحم نعو عقي ةفينح يبأ نعو . اهديب راص كقالط كترعأ
 تيرتشا : تلاقف كقالط كثعب : لاق ولو ‹ عقي ليقو « عقيال نورخأتملا لاق « كتنهر : لاق ولو

 ولو « ةبهلاب ربتحعن نحنو « عقيال : قاحسإودمحأ لاقو . كلام لاق هبو « اًبعجر عقي
 ال هریغ نم هتأرما جوز ولو «كسفن كتعباذكو « نئاب كرهجبو ‹ عقيال كقالط كتحبأ : لاق

 . هریغو دماح وب هلاق « اًقالط نوکی

 يقالط يل به : تلاقف اهقلطي نأ دارأ ولو . هاون نإ عقی ینو ٠[ . .]رفعج وبأ لاقو
 وأ يذخ : لقي ملام ىون نإو عقي ال كل ةحوتفم قرط عبرأ : لاق ولو ‹ عقيال تبهو :لاقف
 « فسوي يبأ دنع عقي ال قالطلا ىونو كبوث يعيبو يبهذا ؛طوسبملا» يفو . تئش اهيا يبهذا
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 اهب عقيف قالطلا ةركاذم لاح يف نوكي نأ الإ لاق . ةينلا نم دب الف هريغو قالطلا لمتح اهنأل

 یوس -هنع هللا يضر- لاق .هيوني نأ الإ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف عقي الو « ءاضقلا يف قالطلا

 ءاضقلا يف قدصي الو : لاقو« ظافلألا هذه نيب

 يف تقلط هب اهربخأ وأ اهقالط اهيلإ لحأ :رخآل لاق ولو « يعفاشلا لاق هبو « عقيرفز دنعو

 . لاجلا

 قالطلا ىونو ريزنخلا محلك وأ رمغ-اك وأ ةتيملاك يلع تنأ : اهل لاق ول : «طوسبملا» يف لاقو

 تبثو عاضرلا نم يمأ وأ يتنب وأ يتخأ هذه هتأرمال لاق يفاكلا يفو . يعفاشلا لاق هبو ‹ عقو

 قدصيو ميرحتلاب رقأ هنأل اًسايق قدصي مل تيسن وأ تمهو وأ تأطخأ لاق ولو . امهنيب قرف هيلع
 . قح تلق ام لوقي نأب ماودلا يهو « ةنيرقب الإ عقي الف ميرحتلاب باجيإ اذه نأل < اتاسحتسا

 كقالط لاقولو . يعفاشلا لاق هبو ءةين الب اعقو هللا كقتعأ هدبعل وأ ء هللا كقلط لاق ولو

 ‹ عيمجلا دنع قلطت بجاو مزال : هلوق يفو « يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو « بجاو يلع

 ةفينح يبأ دنع عقي ليقو - ىلاعت هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو «ءيش عقيال :ليقو

 . هب عقي هنإف « مزال : هلوق يف الإ امهل اًقالخ

 هبو ‹ مهعيمج دنع عقي ةينلا عمو « حيرصلا ةلزنمب ةين الب عقي يعفاشلا باحصأ رثكأ لاقو
 يف عقي هنأ حيحصلاو ‹ ةين الب عقي بجاو : هلوق يف ليقو . هسكع ىلع ليقو « دمحأو كلام لاق

 انآ يلوق :اهل لاق ولو « قتعيال بجاو وأ مزال ىلع كقتع :هدبعل لاق ولام فالخب « لكلا

 ديبع وأ ايندلا لهأ ءاسن لاق وأ « يرلا لهأ ءاسن : لاق ولو . ال لقت ملاذإو « تلاق اذإ قلطت قلاط

 الب ناعقي دمحم نعو «ىوتفلا هيلعو « فسوي نب ماصع ذخأ هبو « ةينلاب ناعقي رارحأ ايندلا لهأ
 رسكب لاط اي :لاقولو . الفالإو « عقي ىونو قلاط تن : لاق ولو « يعفاشلا ذخأ هبو « ةين

 ‹ عقي قالطلا ةاركاذم يفو . بضغلا ةلاح يفو « ءاضرلا ةلاح يف هلك اذهو « ةنيرقب عقت ماللا

 . ًاروسكم ماللا ركذي مل نإو

 لجأل :ش (ةينلا نم دب الف « هريغو قالطلا لمتحن) :م ظافلألا هذه نأل يأ :ش (اهنأل) :م

 لاق يأ < :ش (نوکی ن الإ:لاق ) :مخسنلا ضعب يفو ٠ :ش (نوكي نأ الإ) :م نييعتلا

 :ش (قالطلا ةركاذم لاح يف ) :م ظافلألا هذهب ملكتملا يأ نوكي نأ الإ -ىلاعت هللا همحر-يرودقلا

 ءانفتسا وهو « ناجوزلا نوكي نأ الإ ىأ « نينثالا ريمضب :ش ( انوكي نأ الإ) :م خسنلا ضعب يفو

 اهب عقيف) :م قالطلا ةركاذم لاح يف الإ ةدحاو تناك قالطلا اهب ىون اذإ تايانكلا ةيقبو هلوق نم

 . قالطلا يأ :ش (هيوني نأ الإ  ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف عقي الو « ءاضقلا يف قالطلا

 هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (یوس) :م -ىلاعت هللا همحر- فنصلا يأ :ش (لاق) م

 ظافلألا هذه نيب ىرودقلا ىوس ينعي :ش ( ءاضقلا يف قدصي ال :لاقو ظافلألا هذه نيب) :م :-یلاعت
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 ةثالث لاوحألا نأ كلذ يف ةلمجلاو « ادر حلصي ال اميف اذهو قالطلا ةركاذم لاح يف ناك اذإ

 ام ماسقأ ةثالث تايانكلاو . بضغلا ةلاحو قالطلا ةركاذم ةلاحو اضرلا ةلاح يهو « ةقلطم ةلاح

 يفف ‹ ةميتشو اًبس حلصيو اًباوج حلصي امو ءريغ ال ادر ال اًباوج حلصي امو« ادرو اًباوج حلصي
 ةلاح يفو « انلق امل ةينلا راكنإ يف هلوق لوقلاو ءةينلاب الإ اًقالط اهنم ءيش نوكي ال اضرلا ةلاح

 نئاب ةيربو ةيلخ هلوق لثم ءاضقلا يف ادر حلصي الو اًباوج حلصي اميف قدصي مل قالطلا ةركاذم
 قدصيو قالطلا لاؤس دنع قالطلا هدارم نأ رهاظلا نأل ٠ يراتخا كديب لرمأ يدتعا مارح ةتب

 اذه يرجي امو « يرمخت «يعنقت « يموق «يجرخا « يبهذا: هلوق لشم ادرو اًباوج حلصي اميف
 ؛ ىرحللا

 ال اميف) :م ةيوستلا نم هلاق يذلا يأ :ش (اذهو قالطلا ةركاذم لاح) :م يف ةين الب قالطلا عوقو يف

 يف يأ :ش (كلذ يف ةلمحلاو) :م هلوقب كلذ ليصفت نيبي عرش مث ةأرملل ىوس اذإ :ش (ادر حلصي

 ‹« قالطلاب جوزلا ءادتبا ةلاح يهو :ش (اضرلا ةلاح يهو ةقلطم ةلاح ةثالث لاوحألا نأ) :م كلذ نايب

 ةأرملا لأست نأ يهو :ش (قالطلا ةركاذم ةلاحو) :م بضغخلا ةلاح الو قالطلا ةركاذم ةلاحب تسيلو

 . نيبناجلا نم بضغلا وهو :ش ( بضغلا ةلاحو) :م اهجوز اهقالط اهريغ وأ

 (ماسقأ ةثالث تاياتكلاو) م

 دنع اهمالكل ادرو قالطلا ةأرملا لاؤسل اًباوج يأ :ش (ريغ ال ادرو اًباوج حلصي ام) :م :لوألا

 . اهلاؤس

 . ادر حلصي ال يأ :ش (ادر ال اباوج حلصب امو ) :م :يناثلا

 هذه مكح فرعياذه فرع اذإف :ش ( ةميتشو اًبس حلصيو اًباوج حلصي امو) :م :ثلاثلا

 :ش (ةينلاب الإ اًقالط) :م ظافلألا هذه نم يأ :ش (اهنم ءيش نوكي ال اضرلا لاح يفف) :م ماسقألا

 :ش (انلق امل ةينلا راكنإ يف) :م جوزلا لوق يأ :ش (هلوق لوقلاو) :م لاجلا ةلالد مدعو لامتحالل

 . هريغو هلمتحي لب قالطلل ةعونتم ريغ اهنآأل هلوق ىلإ ةراشإ

 يف ادر حلصي الو اًباوج حلصي اميف) :م جوزلا يأ :ش (قدصي مل قالطلا ةركاذم لاح يفو) :م

 ةيرب ةيلخ هلوق لثم) :م قالطلا وني مل هنأ يف ءاضق قدصي ال يآ ٠ قدصي هلوقب قتلعتي :ش (ءاضقلا

 يف ادر حلصي الو اًباوج حلصي هلثمو ظافلأ ةينامث هذه :ش (يراتخا كديب كرمأ يدتعا مارح ةتب نئاب

 لاؤس دنع قالطلا هدارم نأ رهاظلا نأل) :م بيرق نعاهيناعم انركذ دقو « قالطلا ةركاذم لاح

 يضاقلاو « باوجلا يف ادافم حلصي لاؤسلاو قالطلا اهلاؤسل باوج همالك نأل :ش (قالطلا

 « يعنقت « ىموق « ىجرخا «يبهذا :هلوق لثم ادرو اًباوج حلصي اميف قدصيو) :م رهاظلا عابتاب رومأم
 هلوق يفو « ةروكذملا ظافلألاك ادرو اًباوج حلصيام دارأ :ش (ىرجلا اذه يرجي امو «يرمخت

 . يئربتساو يبرغا:

۳Y 



 لامتحال كلذ عيمج يف قدصي بضغلا ةلاح يفو « هيلع لمحف ىندألا وهو درلا لمتحي هنأل

 كرمأو ‹ يراتخاو يدتعا :هلوقك متشلاو درلل حلصب الو « قالطلل حلصب اميف الإ بسلاو درلا

 - هللا همحر- فسوي يبأ نعو . قالطلا ةدارإ ىلع لدي بضغلا نأل ؛ اهيف قدصي ال هنإف « كديب

 يف قدصي هنآ « كنقرافو « كليبس تيلخو « كيلع يل ليبس الو « كيلع يل كلم ال هلوق يف
 . انبهذم لوألا ثالشلا ىوس امب نئابلا عوقو مث بسلا ينعم لامتحا نم اهيف ال بضغلا ةلاح

 ؛ قالطلا نع تايانك اهنأل « قالط اهب عقاولا نأل؛ يعجر اهب عقي : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 . ددعلا اهب ضقتنيو ةينلا طرتشت اذهلو

 اًبجوم اًقالط ناك قالطلا هب ىونو ىبهذا :لاق ول :(طوسبملا» ىف ةمئألا سمش لاقو

 (هيلع لمحف ىندألا وهو ءدرلا لمتحي هنال) :م كلملا لاوز دعب الإ باهذلا اهمزلي ال هنأل « ةنونيبلل
 قالطلا نأل ‹ عفار باوجلاو « عفار درلا نأل كلذو ٠ نقيتم يندألا نأل « ىندألا ىلع يأ :ش

 . باوجلا يف ىندأ درلا نوكيف عفرلا نم لهسأ عفدلاو حاكنلا ديقل عفار

 اميفو « ادر حلصي الو اًباوج حلصي اميف يأ :ش (كلذ عيمج يف قدصي بضغلا ةلاح يفو) :م
 .هرخآ ىلإ . . . يجرخا لثم ةروكذملا ةعبسلا يف :ش (درلا لامتحال) :م ادرو اًباوج حلصي

 يهو « ةينامشلا لئاوأ يف ةروكذملا ةسمخلا يف بسلا لامتحال يأ :ش (بسلاو) :م

 : هلوق يف ءانثتسالا :ش ( متشلاو درلل حلصي الو قالطلل حلصي اميف الإ) :م هرخآ ىلإ . . . . . ةيلخ

 يف يأ :ش (اهيف قدصي ال هنإف ‹ كديب كرمأو « يراتخاو « ېدتعا :هلوقك) :م كلذ عيمج يف قدصي

 ال اضرلا ةلاح يف هريغل لاق نم هنأ ىرت الآ :ش (قالطلا ةدارإ ىلع لدي بضغلا نأل) :م ةثالثلا هذه

 . اًقذاق نوكي بضغلا ةلاح لاق ولو « اًقداق نوكي

 ؛كتقرافو كليبس تیلخو ‹ كيلع يل لیس الو ‹« كيلع يل كلم ال :هلوق يف فسوي يب نعو) :م
 كنأل كيلع يل كلم ال ىنعم نأل :ش (بسلا ىنعم لاتمحإ نم اهيف ال بضغلا ةلاح يف قدصي هنآ

 . كيف رشلا عاونآ عامتجاو كقلخ ءوسل كيلع ىل ليبس ال ىنعمو كلمت نأ نم نودأ

 يهو :ش (لوألا ثالثلا ىوس امب نئابلا عوقو مث) :م كرشل ءاقتا نكسملا يف يأ كتقراف ىنعمو

 وهو :ش (انبهذم) :م ةدحاو تنأو كمحر يئربتساو يدتعا هلوقب تايانكلا لوأ يف ةروكذمل ا

 . امهنع ىلاعت هللا يضر- تباث نب ديزو يلع مهنم ؛ رصحلا يفاذك . ةباحصلا ةماع بهذم

 بهذم وهو <« يعجر قالط يأ :ش (يعجر) :م تايانكلاب يأ :ش (اهب عقي :يعفاشلا لاقو) :م

 « انلوقك ىرخأ يفو « ةياور يف دمحأ لاق هبو « - امهنع ىلاعت هللا يضر- دوعسم نباو رمع

 اذهلو ‹ قالطلا نع تايانك اهنأل ؛قالط) :م تايانكلا ظافلأب يأ :ش (اهب عقاولا نأل) :م كلام لاق هبو

 (ددعلا اهب ضقتنيو) :م قالطلا عوقو يف ةينلا طرتشي قالطلا نع ةيانك اهنوكلو يأ :ش (ةينلا طرتشت
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 نع هلحم ىلإ اًقاضم هلهأ نم ردص ةنابإلا فرصت نأ انلو. حيرصلاك ةعجرلل بقعم قالطلاو

 اهتابثإ ىلإ ةسام ةجاحلا نأ ةيالولا ىلع ةلالدلاو « ةيلحملاو ةيلهألا ىف ءافخ الو« ةيعرش ةيالو

 ىلع تايانكب تسيلو دصق ريغ نم ةعجارملاب اهتدع يف عقي الو كرادتلا باب هيلع دسني اليك

 ويقحتلا

 امك يأ :ش ( حيرصلاك ةعجرلل بقعم قالطلاو) :ماهنم ةدحاو عوقوب قالطلا ددع ضقتني يأ :ش

 . حيرصلا قالطلا يف ةعجرلل بقعم وه

 اذهلو « ةنونيبلا فرصت كلي هنأل ‹ جوزلا وهو :ش (هلهأ نم ردص ةنابإلا فرصت نأ انلو) :م

 :م هنع ضايتعالا زجي مل الإو جوزلل ةكولم ةنابإلا نأ ملعف عامجإلاب نئابلا عقي ضوعلا ذخأ اذإ

 لعج عراشلا نأل :ش (ةيعرش ةيالو نع) :م ةأرملا وهو فرصتلا لحم يأ :ش (هلحم ىلإ اًقاضم)

 ةيلحم يأ :ش (ةيلحملاو) :م جوزلا ةيلهآ يف يأ :ش ( ةيلهألا يف ءافخ الو) :م هيلإو قالطلا ةيلالو

 هل نإ متلق مل لاقيامع باوج اذهو :ش (ةيالولا ىلع ةلالدلاو) :م قافتالاب ةيظفللا ةنونيبلل ةأرملا

 اهتابثإ ىلإ ةسام ةجاحلا نأ) :م ةيالولا ىلع ةلالدلاو هلوقب باجأف ؟ ةنابإلا فرصت يف ةيعرش ةيالو

 هلاقام هجوألاو ‹« ثالثلا عاقيإب كرادتلا يأ حارشلا ضعب لاق :ش (كرادتلا باب هيلع دسني اليك

 تبشتف هتين دنع ةنونيبلا عقت ملول هنأل كلذو «هسفن نع ةأرملا عفد كرادت « ةياهنلا » بحاص

 . اهقارف ديري جوزلاو ةعجرلا

 خسنلا ضعب يفو :ش (اهتدع يف) :م -دسني اليك- هلوق ىلع اقطع بصنلاب :ش (عقي الو) :م

 اهب وأ ةرجاف تناك اذإ ةعجارملاب اهطرف يف عقيف :ش (دصق ريغ نم ةعجارملاب) :م اهتدهع يف

 فنصملا مالكل ضرعت لمكألا نأ ريغ « يغبني امك عضوملا اذه ررح احراش تيأر امو «ةطالس

 - ةيالولا ىلع ةلالدلاو : هلوق امهب دارأو « نيهجو انه اه نأ هصخلم ام لاق ثيح « ىودج ريغب

 . -كرادتلا : هلوق ىلإ

 هجولا ريسفت هنيعب لوألا نأل « ادحاوامهلعج دقو- هرخآ ىلإ .. . عقيالو- :هلوقو

 ميقتسي ال دصق ريغ نم ةعجارملا عوقو نأل « مقتسي الف لوألا ريسفت يناثلا لعج نإو « يناثلا

 نأل ‹ نيهجولل هاوعد داريو هيف مالكلا لاحلاو « رسفملادسف ريسفتلا دسف اذإو « هبهذم ىلع

 ريغ ‹ ميقتسيال : هلوقو « هل حاضيإو هلبق يذلا مالكلا ةمتت- هرخآ ىلإ . . عقيال-هلوق

 لعفلاب وأ لوقلاب نوكت نأ نم معأ ةعجرلاو « ةعجرلا بقعي يعجرلا قالطلا نأل «ميقتسم

 . ةعجرلا هب عقتف هنم لعف اهجرف لحخاد ىلإ هرظن عوقوو

 باجأف ‹ تايانك اهنأ يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش (قيقحتلا ىلع تايانكب تسيلو) :م

 الو « يناعملا ةمولعم اهنأل ةقيقحلا ىلع يأ « قيقحتلا ىلع تايانكلا ظافلأ نأ ملسن ال انآب عنم اب

 يف ةراتتسالل ال ظافلألا هذهب لصتي اميف راتتسالل ازاجم تايانك تيمس اغنإو اهقئاقح يف راتتسا
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 توبثل ددعلا صاقتناو قالطلا نود ةنونيبلا يعون دحأ نييعت طرشلاو اهقئاقح يف لماوع اهنأل

 ‹ ةفيفخو ةظيلغ ىلإ ةنونيبلا عونتل اهيف ثالثلا ةين حصت امنإو ٠ ةلصولا لاوز ىلع ءانب قالطلا

 دع هنأل ؛ - هللا همحر- رفزلا اًقالخءاندنع نيتتلا ةين حصت الو « ىندألا تبثي ةينلا مادعنا دنعو

 يقابلابو « اًقالط یلوألاب تیون : لاقو «يدتعا يدتعا يدتعا : اهل لاق ناو « لبق نم هانیب دقو

 . ءاضقلا يف نيد اًضيح

 يأ :ش (اهنأل) :م هلوق ىنعم وهو اهقئاقح يف تلمع قالطلا ةينب راتتسالا كلذ لاز املف « اهسفن

 يف لماع وه ظفللاف « قالطلا ةينب ددرتلا يضم مادعنال :ش (اهقئاقح يف لماوع) :م تايانكلا نأل

 . ةنونيبلاو ةمرحلا هب لصحت ىتح هتبج وم ةقيقح

 ءةينلا طرتشت اذهلو هلوق نع باوج اذه :ش (قالطلا نود ةنونيبلا يعون دحأ نييعت طرشلاو) :م

 «كلذك سيلو « معتركذ ام ىلع اليلد ناك قالطلا لجأل ناك ول ةينلا طارتشا ريرقت ٠ قالطلا ةين يآ

 ال نئابلا قالطلل طرش ةينلا ينعي « قالطلل ال ةفيفخلاو ةظيلغلا ةنونيبلا يعون دحأ نييعتل وه لب

 نأ ريرقت « ددعلا هب صقتنيو يعفاشلا لوق نع باوج :ش (ددعلا صاقتناو) :م درجملا قالطلل

 :ش (ةلصولا لاوز ىلع ءاتب) :م ةنونيبلا نمض يف :ش (قالطلا توشل) :م قالطلا نم ددعلا صاقتنا

 ناكف « نئابلا قالطلاو ددعلا صقن نيب ةافانم الو قالطلا عوقو مزلي هنمو . حاكنلا ةلصو ىلع يأ

 ول نئابلا نأ لاقي امع باوج اذه :ش ( ثالثلا ةين حصت اغنإو) :م انئاب اًقالط هنوك ثيح نم صقنلا

 . ثالثلا ةين حصت ال نأ يغبني هسفنب ًالماع ناك

 عونتل) :م تايانكلا يف يأ :ش (اهيف) :م تاقيلطت ثالث يأ :ش (ثالثلا ةمين حصت اغنإو) :م

 :م ثالثلا تاقلطلا يه ةظيلغلاو ةنئابلا ةدحاولا ةقلطلا يه ةفيفخلاف :ش (ةفيفخو ةظيلغ ىلإ ةنونيبلا

 الو) :م ةنقيتم اهنأل ةنئابلا ةدحاولا يهو :ش (ىندألا تبثي ):م ثالثلا ةين يأ :ش (ةينلا مادعنا دنعو)

 يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش (رفزل اًقالخ اندنع) :م نيتقلطلا يأ :ش (نيتنثلا ةين حصت

 وأ ‹ روكذملا رابتعاب ريمضلا ركذ اغإو « ددع نيتنثلا نأل يأ :ش (ددع هنأل) :م ةفيفخلا تايانكلا

 . ةرحلا قح يف ددع نيتنثلا نأل « انليلد اذهو ربخلا ظفل رابتعاب

 دقو) :ماهقالط سنج هنأل ةمأ ةأرملا تناك اذإ الإ درف هنأل « ددعلا لمتحي ال نئاب تنأ:هلوقو

 اغنإ ثالشلا ةين لوقن نحنو هلوقو وهو « قالطلا عاقيإ باب لئاوأ يف ينعي :ش (لبق نم هانيب

 . هرخآ ىلإ اًنسنج اهنوکل تحص
 :م تارم ثالث يدتعا هتأرمال لجرلا لاق يأ :ش ( يدتعا يدتعا يدتعا اهل لاق نإو) م

 :ش (يقابلابو اًقالط) :م تارم ثالث يدتعا هلوق نم ىلوألا ةظفللاب يأ :ش (ىلوألاب تيون :لاقو)

 لاق هبو « مكحلا يف هلوق يف قدصصي ينعي :ش (ءاضقلا يف نيد اًصضيح) :م نايقابلا ناتنثلا وهو

 لمتحم ىونو « ةثلاثلاو ةيناثلا ةظفللا لثم :ش (همالك ةقيقح ىون هنأل) :م دمحأو كلامو يعفاشلا
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 ًادهاش رهاظلا ناكو ‹ قالطلا دعب دادتعالاب ةداعلا ىف هتأرما رمأي هنألو « همالك ةقيقح ىون هنأل

 لاح لاحلا راص قالطلا ىلوألاب ىون امل هنأل؛ ثالث يهف اًتيش نيتيقابلاب ون مل :لاق نو هل

 اذإ ام فالخب « ةينلا يفن يف قدصي الف ةلالدلا هذهب قالطلل ناتيقابلا نيعتف « قالطلا ةركاذم

 تيون :لاق اذإ ام فالخبو «هبذكي رهاظ ال هنأل ؛ ءيش عقي ال ثيح قالطلا لكلاب ون مل :لاق

 لاح نكت مل نييلوألا دنع لاحلا نألو ةدحاو الإ عقي ال ثيح نييلوألا نود قالطلا ةثلاثلاب

 ‹ قالطلا ةركاذم

 ىرخألاو « كتقلط ىف ال يدتعا امهدحأ « نيينعم لمتحت يدتعا ةظفل نأل « ىلوألاب همالك

 . اهل اديدهت كتايابخ يدتعا وأ « كيلع ىلاعت هللا معن وأ كيلع يمعن يدتعا

 ‹ قالطلا ةركاذم وأ بضغ نم هيلع لدي ام وأ ةينلاب الإ قالطلا نيعتي ال لمتحملا ظفللا يفو

 (هنألو) :مانركذ ال قدصيف ضيحلا نيتيقابلابو ىلوألا ةظفللاب قالطلا ىون هنأب حرص دق انه اهو

 ناكو قالطلا دعب دادتعالاب ةداعلا يف هتأرما رمأي) :م لجرلا نألو يأ « هقيدصتل رخآ ليلد :ش

 . لوقي اميف :ش (هل ادهاش) :م لاحلا رهاظ يأ :ش (رهاظلا

 :ش (یلوألاب یون امل هنأل) :م تاقلط ثالث يآ :ش (ثالث يهف اًتيش نیتیقابلاب ونآ مل لاق نإو) :م

 (ةلالدلا هذهب قالطلل ناتيقابلا نيعتف ءقالطلا ةركاذم لاح لاحلا راص قالطلا) :م ىلوألا ةظفللاب يأ

 ونآ مل هلوق يف يأ :ش (ةينلا يفن يف قدصي الف) :م قالطلا ةركاذم لاح اهنأل لاحلا ةلالدب يأ :ش

 فالخبو« هبذكي رهاظ ال هنأل ءيش عقب ال ثيح قالطلا لكلاب ونأ مل لاق اذإ ام فالخب) :م ايش يقابلاب

 ةلاح نكت مل نويلوألا دنع لاحلا نأل ؛ ةدحاو الإ عقي ال ثيح نيلوألا نود قالطلا ةثلاثلاب تيون لاق اذإ ام

 . (قالطلا ةركاذم

 نأ : اهدحأ ءامهدحأ « اهجو رشع ينثا ىلع ةلأسملا ناخ يضاقو يسحخرسلا مامإلا لاق :ش

 . دمحأو يعفاشلا لاق هبو « نيميلا عم هلوق لرقلاف « ءيشب قالطلا ونأ مل :لوقي

 . ثالث يهف اًنيش يقابلاب ونأ ملو ىلوألاب تيون لاق : يناثلاو

 مهدنعف كلامو يعفاشلاو رفز فالح هيفو « ثالث يهف اًنيش ةثلاثلاب ونأ مل لاق : ثلاثلا

 .ةدحاأو

 . عامجإلاب ثالث يهف قالطلا اهلكب تيون : لاق : عبارلا

 اًضيأ ءاضق نيدي وهف ضيحلا ةثلاثلابو « قالطلا ةيناثلاو ىلوألاب تيون : لاق : سماحلا

 ...Sl ]. عامجإلاب

 قلطت اهنإف اًعيش ةيناشلاب ونأ ملو « ضيحل ا ةثلاثلابو « قالطلا ىلوألاب تيون :لاق : عباسلاو
 . ةدحاو رفزو كلامو ىعفاشلا نعو . دمحأ لاق هبو ‹ نتن
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 يف امع رابخإلا يف نيمآ هنأل نيميلا عم قدصي اغنإ ةينلا يفن ىلع جوزلا قدصي عضوم لك يفو
 .نيميلا عم نيمألا لوق لوقلاو هريمض

 نيتقلط قلطت اهنإف اًئيش ةثلاثلاب ونأ ملو ةيناثلابو قالطلا ىلوألاب تيون : لاق نم : نماثلاو

 . اًضيأ

 ةدحاو عقي قالطلا ةثلافلاب تيونو « اًئيش ةيناثلاو ىلوألاب ونأ مل: لوقي نأ: عساتلاو

 . عامجإلاب

 ةقلط يهف اًضيح ةثلاثلابو اًقالط ةيناثلاب تيونو « اًنيش ىلوألاب ونأ مل :لاق : رشاعلاو
 .ةدحاو

 يهف اًنيش ةثلاثلاب ونأ ملو قالطلا ةيناثلاب تيونو اًئيش ىلوألا ونأ مل :لاق : رشع يداحلا
 . ةدحاو عقي كلامو يعفاشلاو رفزو دمحأ دنعو اندنع ناتنث

 ثالث ثالثلابو اًقالط يدتعا یلوقب تیون :لاقو « اًنالث يدتعا : لاق ول : رشع يناثلاو

 . عامجإلاب لاق امك وهف ضيح

 الو ةنايد كلذك ىهف ةدحاو ىونف يدتعا يدتعا يدتعا : لاق : رشع ةثلاثلا يسخرسلا دازو

 يدتعا لاق وأ ٠ يدتعاو يدتعا وأ يدتعاف يدتعا :اهل لاق «طوسبملا» يفو . ءاضق قدصي

 . ءاضقلا يف ناتنث عقي قالطلا هب ىونو يدتعا

 يدتعاف يدتعا :هلوق يف فسوي يبأ نعو . ءاضقلا يف ةدحاولا ةين لمعت :رفز لاقو

 واولاو «عاقيإلا كلذب يدتعاف هانعم نوكيف « لصولل ءافلا نأل « واولا فالخب . كلذك

 دوعسم نبا دنع ةقلط يدتعا نأ ةبيش ىيأ نبا ؛فنصم »يفو « لوألا ريغ يناثلا ناكف .فطعلل

 هو «قالطلا ىون اذإ ةيعجر ةدحاو : ةفينح وبأ لاقو « يعازوألاو يعخنلاو لوحكمو ءاطعو

 يهف اًنيش ونأ مل لوقي نأ الإ ىون ام ىلع وه يبعشلاو نسجل ا لاقو . دمحأو يروثلاو يبعشلا لاق

 لاقو . يبعشلاو نسحلا لاق هبو « ثالث :ةداتق لاق يدتعا يدتعا يدتعا لاق نإو . ةدحاو

 ناتنث « يدتعاو :لاق نإف « ةيعجر ةدحاو عقي قلاط تنأ لاقولو . ةدحاو يه مكحلاو دمحأ

 .اندنع

 نيميلا عم قدصي اغنإو ) :م قدصي يأ :ش ( ةينلا يفن ىلع جوزلا قدصي عضوم لك يف مث ) :م

 لاق هبو «هنع ةمهتلا يفنل :ش ( نيميلا عم نيمألا لوق لوقلاو « هريمض يف امع رابخإلا يف نيمأ هنأل

 يف نأل نيميلا طارتشاو « رهاظلا يف ال كلذك ةيفخلا تايانكلا يف دمحأو كلام لاقو « ىعفاشلا

 .نيميلا وهو دكؤملا ىلإ جيتحاف « فعض هيفو ريغلا ىلع امازلإ هلوق
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 قالطلا ضيوفت باب
 رايتخالا يف لصف

 اهسفن قلطت نأ اهلف؛ كسفن يقلط :اهل لاق وأ ٠ قالطلا كلذب يوني يراتخا :هتأرمال لاق اذإو

 ‹ كلذ اهسلجم يف تماد ام

 لصألا وه ذإ هسفنب قالطلا نايبركذ الو « هريغ ىلإ قالطلا ضيوفت نايب ىف باب اذه يأ:ش

 . ةباينلاب قالطلا نايب يف عرش

 ( رايتخالا يف لصف ) :م

 نم مسا ىهو « ةبيغلا نزو ىلع ةريخلا نم رايتخالاو « رايتخالا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 رايتخالا : اًضيأ لاقو « رايتخالا نم مسا رايخلا يرهوجلا لاقو « لجو زع هللا هراتخا: كلوق

 بابلاو . ىلوألاو ‹ لضفألا وهام ىلإو ريخلا ىلإ ليما رايتخا ةعيرشلا جات لاقو ءءافطصالا

 يف لصفو « ديلاب رمألا يف لصفو « رايتخالا يف لصف « لوصف ةثالث ىلع لمتشي روكذملا
 هللا يضر- ةباحصلا عامجإب ديؤي هنأل نيروكذملا نيلصفلا ىلع رايتخالا لصف مدقو ءةئيشملا

 .- نيعمجأ مهنع ىلاعت

 :م يراتخا هلوقب يأ :ش ( كلذب يوني ) :م هنوك لاح :ش ( يراتخا هتأرمال لاقاذإو ) :م

 يف تماد ام ) :م اعيمج نيتروصلا يف :ش ( اهسفن قلطت نأ اهلف كسفن يقلط :اهل لاق وأ قالطلا)

 - ةباحصلا عامجإب طرشلا اذهو « لجرلا نم لوقلا اذه هيف عقو يذلا يأ :ش ( كلذ اهسلجم

 نأ ىلع لدي كلذ اهسلجم يف تمادام : يكاكلا لاق . يتأي ام ىلع -مهنع ىلاعت هللا ىضر

 يف اذك « رصقي دقو « لوطي دق سلجملا نأل « اهرايخ لطبي ال رثكأ وأ اًموي لواطت نإو سلجللا

 . (طوسبملا»

 سلجملا ىلع رصتقي رايخلا نأ يف - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا عامجإ : ليق نإف

 يبيجت الف » : رييختلا ةيآ تلزن نيح - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاعل لاق اي هنأل «صنلا فالخ

 لطبي ال رايخلا نأ ىلع ليلد اذهف « سلجملا يف نيرضاحب اسيل اهاوبأو «« كيوبأ يرمأتست ىتح
 ۰ . يدقلا يف يعفاشلا لاق امك سلجملا نع مايقلاب

 مهنم عرشلا انيقلت انأل ٠ ضرف - مهنع ىلاعت هللا يضر- ةباحصلاب نظلا ناسحإ : انلق

 اًقلطم رايخلا اهل تبثأ مالسلا هيلع هنأل ليلد ال انه اهو . ليلد الب مهتفلاخم زوجي الف لوبقلاب

 .اهيوبأل اهرامشتسا ةياغ ىلإ اهعنمو
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 عامجإب سلجلا اهل ةريخللا نأل اهدي نم رمألا جرخ رخآ لمع يف تذخأ وأ هنم تماق نإف

 يف اًباوج ىضتقي كيلمتلا نألو ءاهنم لعفلا كيل هنالو -نيعمجأ مهنع هللا يضر- ةباحضملا

 ؟عيبلا يف امك سلجلا

 نأل ءاهدي نم رمألا جرخ رخآ لمع يف تذخأ وأ) :م اهسلجم نم يآ :ش (هنم تساق نإف) م

 «دوعسم نب هللا دبع نع هيف :ش ( - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا عامجإب سلجلا اهل ةريخللا

 هللا يضر - دوعسم نبا نع دهاجم نع حيجن يبأ نبا نع رمعم انربخأ هفنصم يف قازرلا دبع هاور

 . اهل رمأ الف ‹ ءىش ىضقني نأ لبق اقرفتف اهرمأ اهكلم اذإ : لاق - هنع ىلاعت

 نبا نع جيرج نبا انربخأ اًضيأ قازرلا دبع هاور هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو

 . اهل رايخ الف كلذ اهسلجم ريخي ملف هتأرما لجرلا ريخ اذإ : لاق هللا دبع نب رباج نع ريبزلا

 يف قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا هاور صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو نامثعو رمع نعو

 نأ ورمع نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع حابصلا نب ىنثملا انثدح؛ امهيفنصم»

 اهرمأ هتأرما كلم لجر ايأ : الاق - امهنع ىلاعت هللا ىضر - نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع

 ةعامجلا فلاخو «ىهتنا اهجوز ىلإ اهرمأو «رايخ اهل سيلف سلجملا كلذ نم اقرتفا مث اهريخو

 . «فارشألا» ىف رذنملا نبا هراتخاو « سلجللا هيف اطرتشي مل ثيح روث وبأو مكحلا دشو

 لوق اذهو اهأطي وأ خسفي ملام لواطت نإو كلذ اهسلجم ىلع رصتقي ال : «يتغملا» يفو

 اذهو : يجورسلا لاقو « ةداتقو نسحلا لوق وهو -هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع یوریو

 نع كلذ يور « روفلا ىلع رايخلا نأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو «ينغملا» يفو .دياب رمألا يف فالخلا

 يعازوألاو يبعشلاو دهاجمو ديز نب رباجو ءاطع لاق هبو ‹رباجو دوعسم نباو نامثعو رمع

 : رذنملا ناو ديبع وبأو ةداتقو يرهزلا لاقو : انباحصأ لوق وهو «يعفاشلاو كلامو يعخنلاو

 . كلام نع ةياور وهو « يحارتلا ىلع

 ليكوت ال ينعي :ش (اهنم لعفلا كيلمت) :م كسفن يقلطو يراتخا هلوق نألو يأ :ش ( هنألو) :م

 اذإف «باطخ هنأل :ش ( سلجلملا يف اًباوج يضتقي كيلمتلا نألو) :م هريغل لماع ليكولا نأل ءاهل
 هللا لاق « ضيوفتلا لطبي رخآ مالك يف تضاخ ول اذكو ٠ ضيوفتلا لطبي رخآ لمع يف تذخأ

 رخآ لمع يف ضرخلا نأ ملع « ٠٤٠١( ةيآلا : ءاسنلا) 4 هريغ ثيدح يف اوضوخي ىتح # : ىلاعت

 صلخت نأب اهسفنل ةلماع يهو «هريغل لمعي نم ليكولا نأل ٠ ليكوتب سيلو « ضارعإلا ةلزنم

 . هريغل رمأ هنأل « ليكوت هنإف يتأرما قلط : يبنجأل لاق ولام فالخب « حاكنلا قر لذ نع اهسفن

 لوبقلا رايخ هيف لصألا نأل « عيبلا يف اباوج باطخلا يضتقي امك يأ :ش ( عيبلا يف امك) :م
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 ةراتو « هنع باهذلاب لدبتي ةرات سلجلا نأ الإ « ةدحاو ةعاس تربتصعا سلجملا تاعاس نأل

 لطبيوءامهريغ لاتقلا سلجمو «ةرظانملا سلجم ريغ لكألا سلجم ذإ «رخآ لمعب لاغتشالاب

 نم قارتفالا كانه دسفملا هنأل ملسلاو فرصلا فالخب ضارعإلا ليلد هنأل ؛ مايقلا درجمب اهرايخ

 اهرییخت لمتحیو « اهسفن يف اهرييخت لمتحي هنأل ؛ يراتخا :هلوق يف ةينلا نم دب ال مث ضبق ريغ
 ةنئاب ةدحاو تناك :يراتخا هلوق يف اهسفن تراتخا نإف « هريغ رخآ فرصت يف

 ديهشلا مكاحلا لاق « ةرورضلا عفرل :ش ( ةدحاو ةعاس تربنعإ سلجلا تاعاس نأل) :م سلجملا يف

 نأ الإ) :م رثكأ وأ اًموي لواطت نإو .سلجمملا كلذ يف رايخلا اهلف هتأرما لجرلا ريخ اذإ : يفاكلا يف

 ةرمو) :م سلجملا نع يأ :ش ( هنع باهذلاب لدبي ةرات) :م سلجملا نأ ريغ يأ :ش ( سلجلا

 ريغ يأ :ش (امهريغ لاتقلا سلجمو «ةرظانملا سلجم ريغ لكألا سلجم ذإ « رخآ لمعب لاغتشالاب

 . ةرظانملا سلجم ريغو « لكألا سلجم
 كلذ نم اهوحن وهو اًيسح اًببس نوكي ةرات سلجملا عاطقنا نأ نايب مالكلا اذه نم لصاحلاو

 يف نارظانتي اناك اذإ نيلجرلا نأ ىرت الأ «رخآ لمعب اهلاغتشا وهو يمكح ببسب ةراتو « ناكل

 مث ءلكألا سلجم امهسلجم نوكي لكألاب الغتشا اذإ مث « رظنلا سلجم امهسلجم نوكي سلجم
 .ءيشلا كلذ سلجم نوكي رخا ءيشب الغتشا ادإ

 اذإ اذكو « تماق ال تراتخا ول اهنأل :ش ( ضارعإلا ليلد هنأل « مايقلا درجمب اهرايخ لطبيو) :م
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 هنأل يراتخا : هلوق يف) :م قالطلا ةي س ( ةينلا نم دب ال مث «ضبق ريغ نم قارتضالاب) :م

 لمتحي رايتخالا نأ كش ال :ش (هريغ رخآ فرصت يف اهرييخت لمتحبو ءاهسفن يف اهرييخت لمتحي
 نم دب الف « ىنكسلل رادلا وأ ةقفنلا وأ ةوسكلا يراتخا داري نأب سفنلا رايتخا ىوس رخأ اهوجو

 . لامتحالا لوزيل قالطلا ةين

 يلع لوق وهو : يكاكلا لاق :ش ( ةنئاب ةدحاو تناك يراتخا : هلوق يف اهسفن تراتخا نإف) :م

 دوعسم نباو رمع لوق وهو ةيعجر : دمحأو يعفاشلا لاقو . هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نبا

 نم نوكي مثإ ىلع لمح هنأکو «ثالث ديز دنعو « تايانكلا رئاس يف امهنع ىلاعت هللا يضر

 . يعجر قالط وهو « هنم نوكي ام ىندأ ىلع المح دوعسم نباو رمعو كلام لاق هبو « رايتخالا

 ريصت ىتح جوزلا كلم لاوزب ققحتي اغإ اهسفنل اهرايتخا نأ «هنع ىلاعت هللا يضر يلع لوق هجو
 ال ظفللا اذهب ثالثلا ىون ول : انلق اذهلو « ةنئابلا ةدحاولاو ثالثملاب فلتخي ال اهسفن رمأ ةكلام

 نب رمع نع يورف « رايخلا يف ملعلا لهأ فلتخا : يذمرتلا لاقو . ةنئاب ةدحاو الإ عقي

 - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نعاذكو « ةنئاب ةقلط اهسفنل اهرايتخا نأ دوعسم نباو «باطخل ا

 هنأ الإ هنع یلاعت هللا يضر دیز نع هلثمو « ةيعجر ةدحاوفاهجوز تراتخا نإ نكل « ةنئاب ةدحاو
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 كلي الف ظفللا اذهب عاقيإلا كل ال هنأل قالطلا جوزلا ىون نإو  ءيش اذهب عقي ال نأ سايقلاو

 نأ نم ليبسب هنألو « -مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإل هانسحتسا انأ الإ « هريغ ىلإ ضيوفتلا
 اهقرافي وأ اهحاكن ميدتسي

 ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذو : يذمرتلا لاقو . ةنئاب ةدحاو هخت.و « ثالثف اهسفن تراتخا نإ : لاق

 لاق هبو ‹ نييفوكلاو يروثلا لوق وهو ةفقولاو ملعلا لهأ . م مهدعب نم دوعسم نباو رمع لوق
 دنع كلذ ركني نأ جوزلل سيلف « اًنالث اهسفن تقلط نإ روث وبأو ديبع وبأو قاحسإو دمحأ
 سيل اهسفن اهرايتخا : سوواط لاقو . كلذ هل : نونحسء مهج نبا لاقو . هباحصأ رثكأو كلام

 عقي ال رييختلا يف ةفينح وبأ لاق هلثمو : رمع نبا لاقو . دلا ىلإ نوكي ال قالطلا نأل .قالطب

 . هنع لقنلا يف أطخأو « قالطلا هب

 ال انه اهو «ثالثلا ةين حصي نئاب تن وأ كسفن يقلط وأ كديب كرمأ اهل : لاق ول :تلق نإف

 نب ديز لاق ال ىلعألاو ىندألا وهو ءاًضيأ عونتم رايتخالا نأ عم «رمألا ظفل اهيف نأ عم حصي

 . تبا

 كلذ تبشي اغإو ٠ سايقلا فالخ ىلع رايتخالا ظفلب عوقولا نأب مهضعب باجأ :تلق

 كلت فالخب « ةدحاولا ةقلطلاب دقعنا عامجإلاو ء - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا عامجإب

 ‹ ءيش لك لوانتي ماع مسا رمألا ا . لمأت عوقو رظن هيف :تلق .لئاسلملا

 یون اذإف ‹ لعف لکل امسا حلصف ٠ ن ىك هلل ذئموي رمألاو # : ىلاعت هللا لاق

 اراي ااف صرع او ىا ل ۴ كديب كقالط لاق هنأك راص قالطلا

 هيف حصي ملف « ةوفصلا ىضتقم هيفو « ةنونيبلا توث ةوفصلاو صولخلا وهو صاخ لعفل
 نب رمع لوق وهو « يعفاشلا لاق هبو « اندنع ءيش هب عقي ال اهجوز ةأرملا تراتخا ول مث . مومعلا
 انريخ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلاقف « يلع ريغ مهريغو ءادردلا يبأو دوعسم نباو باطخل ا

 عقت ةياور يف هنع ىلاعت هللا يضر يلع نعو . اًقالط كلذ نكي ملو «هانرتخاف ايب هللا لوسر

 .ةعيبرو يرصبلا نسجل لاق هبو « ةيعجر

 :ش (ءيش) :م يراتخا هلوقب عقي ال نأ سايقلا يضتقي يأ :ش ( اذهب عقي ال نأ سايقلاو ) :م

 نأل ىأ :ش ( هنأل ):م هلبق اب لصاو :ش ( قالطلا جوزلا ىون نإو ) :م سوواط هيلإ بهذ امك

 (هريغ ىلإ ضيوفتلا كلمي الف ) :م - يراتخا - هلوقب يأ :ش ( ظفللا اذهب عاقيإلا كلمي ال ) :م جوزلا

 . هيف فرصتي فيك ءيشلا كلي ال نم نأل :ش

 ىلاعت هللا يضر :ش (ةباحصلا عامجإل ) :م ناسحتسالاب انلق يأ :ش ( هانسحتسا انآ الإ ) :م

 يأ :ش ( اهقرافي وأ اهحاكن ميدتسي نآ نم ليبسب ) :م جوزلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م مهنع

 هيلع رجح الو اهقراف ءاش نإو « ديريام بسحب اهيقبي ءاش نإ هتآرما يف فرصتلا جوزلل
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 توبثب اهسفن اهرايتخا نأل ؛ نئاب اهب عقاولا مث « مكحلا اذه قح يف هسفن ماقم اهتماقإ كلميف

 ‹ عونتي ال رايتخالا نأل ؛ كلذ جوزلا ىون نإو اًتالث نوكيالو .نئابلا يف كلذو « اهب اهصاصتخا
 ول ىتح « اهمالك يف وأ همالك يف سفنلا ركذ نم دبالو لاق. عونتت دق ةنونيبلا نأل ةنابإلا فالخب

 دحأ نم ةرسفملا يف وهو « عامجإلاب فرع هنأل؛ لطاب وهف ترتخا دق :تلاقف يراتخا :اهل لاق

 . ماهبإلا عم نييعت الو مهبملل اريسفت حلصي ال مهبملا نألو « نيبناجلا

 هب دارأ :ش ( مكحلااذه قح يف هسفن ماقماهتماقإ كلميف ):م كلذك ناك نإف « كلذ يف

 ةأرملل صاصتخا توبشب يأ :ش ( اهب اهصاصتخا توبثب اهسفن اهرايتخا نأل ) :م ةنئاب ةقلط يأ

 ةدحاولا ةقلطلا عوقو يف يأ :ش ( نئابلا يف ):م صاصتخالا توبث يأ :ش ( كلذو ) :م اهسفن

 . نئابلا

 ىون نإو ) :م تاقلط ثالث يأ :ش ( اًنالث ):م يراتخا ظفلب عقاولا يأ :ش ( نوكي الو ) :م

 امك ىلعألاو ىندألا هنأل « رظن هيفو :ش ( عونتيال رايتخالا نأل ):م ثالثلا يأ :ش ( كلذ جوزلا

 ةظيلغ ىلإ :ش ( عونتت دق ةنونيبلا نأل « ةنابإلا فالخب ) :م بيرق نع رم دقو « تباث نب ديز لاق

 . ةقيفخو

 اهل لاق ول ىتح ءاهمالك وأ همالك يف سفنلا ركذ نم دب الو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ظفلب قالطلا عوقو نأل يآ :ش (هنأل ) :م ءيش عقي ال ينعي :ش ( لطابوهف ترتخا تلاقف يراتخا

 دحأ نم ةرسفملا يف وهو ) :م مهنع ىلاعت هللا يضر :ش ( ةباحصلا عامجإب فرع) :م رايتخالا

 وهو :ش ( مهبملا نألو ) :م اعيمج نيبناجلا نم ةمهبملا ةظفللا يف ال ةأرملاو جوزلا نم :ش ( نيبناجلا

 سیل مهبم اهنم دحاو لك نأل يراتخا هلوق وهو :ش ( مهبمللآريسفت علصي ال ) :م ترتخا اهلوق

 ‹ نيبناجل ا يف ماهبإلا دوجو عم قالطلا نيعتي ال يآ :ش ( ماهبإلا عم نويعت الو ) :م سفنلا ركذ هيف
 . سفنلا ركذك رايتخالاو « ةقيلطتلاك سفنلا ماقم موقي يذلا مالكلاو

 رايتخالا نأل ‹ نيمالكلا دحأ يف رايتخالاو « ةقيلطتلاو سفنلا ركذ نم دب الو طيحملا يفو
 دمحأو يعفاشلاو كلام دنعو « اهيلع لدي ام وأ هسفنل ركذ وهو ريسفت نم هل دب الف يناعملا لمتحي

 مل نإو قالطلا هب عقي ةينلا عم هنم ردص مالكلا يأ كلام دنع امأو ٠ طرشب سيل سفنلا ركذو

 دنع هيلإ مالكلا فرصي اهباوج وأ همالك يف نوكي نأ دب الف دمحأو يعفاشلا دنع امأو . هب رعشي

 ال تلعف تلاقف ىراتحخا لاق ولو « هيلإ باوجلا فرصي ام اهباوج وأ اهمالك يف سفنلا ركذ مدع

 رايتخالا راركت دازو « عئادبلا يف هلثمو « عقي تلعف تلاقف كسفن يراتخا لاق ولو « ءيش عقي

 . اناسحتسا عقي جاوزألاو ‹ يلهأ وأ يمأو يبأ تلاقف يراتخا لاق ول اذكو « جوزلا مالك يف

 ةربعلاف يجوزو يسفن ترتخا تلاق وأ يتمع وأ يتخأ ترتخا فالخب «هقفلا عماوج» يفو
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 جرخ اهمالكو « رسفم همالك نأل « ةنئاب ةدحاو عقت ترتخا تلاقف كسفن يراتخا اهل لاق ولو

 ةرايتخالا يف ءاهلا نأل ‹ ترتخا دق تلاقف ةرايتخا يراتخا لاق ول اذكو .هتداعإ نمضتيف هل اًباوج

 نم ارسفم راصف ىرخأ ددعتيو ةرم دحتي يذلا وه اهسفن اهرايتخاو دارفنالاو « داحتالا نع ئبنت

 ‹ رسفم اهمالك نأل « جوزلا ىون اذإ قالطلا عقي يسفن ترتخا تلاقف يراتخا اهل لاق ولو .هبناج

 ‹ قلاط يهف يسفن راتخأ انأ تلاقف يراتخا لاق ولو . همالك تالمتحم نم جوزلا هاون امو

 ‹ هلمتحيو دعو درحم اذه نأل « قلطت ال نأ سايقلاو

 . ةنئاب عقت يسفن تقلط تلاقف يراتحخا اهل لاق ولو . لطب يمع وأ يجوز وأ تلاق نإو . قباسلل

 . ةيعجر ةدحاو عقي قالطلا ترتخا تلاقف يراتخا اهل لاق عئادبلا يفو

 اهمالكو ءرسفم همالك نأل « ةنئاب ةدحاو عقي ترتخا دق تلاقف كسفن يراتخا اهل لاق ولو ) :م

 مالك ةداعإ ةأرملا مالك نمضتي يأ :ش ( هتداعإ نمضتيف ) :م جوزلا مالكل يأ :ش ( هل اًباوج جرخ

 . ةنئاب ةدحاو عقتاذكو يأ :ش (اذكو ):م لاؤسلا يف ام ةداعإ نمضتي باوجلا نأل « جوزلا

 ءاهلا يأ :ش ( ءاهلا نأل ‹ ترتخا دق تلاقف ةرايتخا يراتخا ) :م هتأرمال :ش ( لاق ولو ) :م

 ( دارفنالاو داحتالا نع ءىبنت ةرايتخالا يف ) :م فقولا دنع اهنوكلو < ءاهلا ةروصب اهروصتل اهامس

 اهل لاق نأب :ش ( ةرم دحتي يذلا وه اهسفن اهرايتخاو ) :م اهرايتخا يف نوكي اغنإف داحتالا امأ :ش

 ‹ ثالثب وأ تئش ام كسفن يراتخا اهل لاق نأب :ش ( ىرخأ ددعتيو ) :م ةقيلطتب كسفن يراتخا

 ال هنإف « جوزلا اهرايخ فالخب :ش ( هبناج نم ًارسفم راصف ) :م ةأرملل اهنوكلف دارفنالا امأو

 .ددعتم ريغ وهو حاكنلا عاقيإ نع ةرابع هنوكل ددعتي

 ال رايتخالا نأل - هلوقب اذه لبق ركذ هنأل « اًضقانت فنصملا مالك يف نأ يزارتألا ىعداو

 ريغ انه رايتخالا نأل « ضقانت ال نأب مهضعب باجأو «عونتي هنأب همالك رعشي انه اهو - عونتي

 طحو « اهجوز اهرايتخا نوكي نأ زوجي ةمثو « اهسفن اهرايتخا انه رايتخالا نأل « ةمث رايتخالا

 « قاب ضقانتلاف اهسفن اهرايتخا وه نيعضوملا يف رايتخالا نأب بيجملا اذه ىلع يزارتألا

 نم ديقملا امأو « رايتخالا قلطم عونتي ال ىذلا هرايتخا يف هدارم نوكي نأ بيجملا اذهل قايسلاو

 . ددعتيف نيناحلا دحأ

 امو ‹ رسفم اهمالك نأل ‹ جوزلا ىون اذإ قالطلا عقي يسفن ترتخا تلاقف٬ يراتخا اهل لاق ولو ) :م

 مالك يأ :ش ( همالک تالمتحم نم ) :م قالطلا وهو جوزلا هاون يذلا يآ :ش ( جوزلا هاون

 . سفنلا هدارم نوكي نأب قالطلا لمتحي - يراتخا- هلوق وهو همالك نأل «جوزلا

 يأ :ش (اذه نآل« قلطت ال نأ سايقلاو « قلاط يهف يسفن راتخأ انآ تلاقف يراتخا اهل لاق ولو) :م

 :ش (هلمتحب وأ ):م لابقتسالا اذهب اهدارم ناک نإ :ش ( دعو درجم ) :م يسفن راتخأ ةأرملا لوق

 دعولاب قالطلا عقيالو « لابقتسالاو لاحلا نيب ةكرتشم ةغيصلا نأل « دعولا لمتحي وأ يأ
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 ةشئاع ثيدح ناسحتسألا هجو . يسفن قلطأ انآ تلاقف كسفن يقلط اهل لاق اذإ امك راصف

 اهنم اًباوج مالسلا هيلع يبنلا هربتعاو «هلوسرو هللا راتخأ لب ال تلاق اهنإف  -اهنع هللا يضر-

 ةداهشلا ءادأ يفو ةداهشلا ةملك يف امك لابقتسالا يف زوجتو « لاحلا يف ةقيقح ةغيصلا هذه نألو

 ؛ لاحلا ىلع هلمح رذعت هنأل يسفن قتلطأ اهلوق فالخب

 عقب الف يأ :ش ( يسفن قلطأ انأ تلاقف ‹ كسفن يقلط اهل لاق اذإ امك اذه راصف ) :م لامتحالاو

 . عقي ذئنيحف « قالطلا ءاشنإ تدرأ لاق اذإالإ يعفاشلا لاق هبو « اًتاسحتساو اسايق قالطلا

 ء هلوسرو هللا راتخأ لب ال تلاق اهنإف ء اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ثيدح ناسحبتسالا هجو ) م

 نع باهش نبا نع ملسمو ىراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( اهنم اًباوج ة٤ هللا لوسر هربتعاو
 الف ًارمأ كل ركاذ ينإ لاقف يب أدب هجاوزأ رييختب ةا هللا لوسر رم ال تلاق ةشئاع نع ةملس يبأ

 ىلاعت هللا نإ لاق «هقارفب ينارمأي ياوبأ نأ ملع دقو « كيوبأ ىرمأتست ىنح يلجعتست نأ كيلع

 ةيآلا : بازحألا) 4 اًميظعآرجأ » هلوق ىلإ 4 ةايحلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل لق ىبنلا اهيأ اي # لاق

 جاوزأ لعف مث « ةرخآلا رادلاو ي هللا لوسر دير ينإف « ياوبأ رمأتسأ اذه يفف تلقف « )۲۸

 يف ةتسلا ةمئألا ىورو . هلوسرو هللا راتخأ لب ملسمل ظفل يفو . تلعف ىذلا لثم ةَ هللا لوسر

 ملف هانرتحخاف ةَ هللا لوسر انريخ تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع قورسم نع مهبتك

 . اًقالط كلذ دعي ملف امهل ظفل يفو . اًتيش انيلع هددعي

 نأل « رظن هيف يزارتألا لاق :ش ( لابقتسالا يف زوجيو ءلاحلا يف ةقيقح ةغيصلا هذه نألو ) م

 عضولاب قلعتياميف مهمالكو « لابقتسالاو لاحلا نيب ةكرتشم عراضملا ةغيص نإ اولاق ةغللا لهأ

 لد دقو « ليلدلاب نيينعملا دحأ حجرتي نكل « ةقيقحلا ليبسب اعيمج نيينعملا ىلع لدي كرتشملاو

 . ىهتنا هيف نحن اميف لاحلا ةدارإ ىلع

 مهنمو «فنصملا لوق لثم لاق نم مهنم « اًقالخ هيف نأل ءملسم ريغ هيف رظنلا قالطإ :تلق

 نيب راد اذإ ظفللا نأل « حوجرم لوق وهو « كارتشالاب لاق نم مهنمو «سكعلاب لاق نم

 هللا همحر فنصملا لوق ىنعمو . مهفلاب لخم كارتشالا نأل « ىلوأ زاجملاف «زاجملاو كارتشالا

 راتخأ انأو ءاذك راتخي نالف لاقي « فرعلاو عرشلا لامعتسا بسحب ينعي لاحلا ىف ةقيقح ىلاعت

 يف امك) :م . هلوقب كلذ ىلإ راشأو «لاحلا دارملاو « اهريغو ديبعلا نم اذك كلمأ انآ لاقيو « اذك

 ءادأ يفو « ةداهشلا ةملك يف دهشأ ظفل لاجلا ىلع لدي يآ :ش (ةداهشلا ءادأ يفو « ةداهشلا ةملك

 ء هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاق اذإ لجرلا نإف « اعرش لاحلا ىلع نالدي اهيف دهشأ ظفل نإف ةداهشلا

 لاق اذإ ةداهشلا اذكو . نايإلاب ادعو ال «اًنايإ هنم كلذ ربتعي « هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 يف :ش (يسفن قلطأ انآ) :م ةأرملا لوق يأ :ش (اهلوق فالخب) :م زاجملا ىلإ داعي الف اذكب دهش

 لمع نم سيل قالطلا نأل :ش (لاحلا ىلع هلمح رذعت هنأل) :م يراتخا جوزلا لوق نع باوجلا
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 ‹ ةمئاق ةلاح نع ةياكح هنأل٬ يسفن راتخأ انأ اهلوق كلذك الو ‹ ةمئاق ةلاحنع ةياكحب سبل هنأل

 وأ ىطسولا وأ ىلوألا ترتخا تلاقف يراتخا يراتخا يراتخا اهل لاق ولو ءاهسفن رايتخا وهو

 قلطت الاقو .جوزلا ةين ىلإ جاتحي الو - هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف اًنالث تقلط ةريخألا

 يذلا وه قالطلا قح يف رايتخإلا ذإ ء هيلع راركتلا ةلالدل جوزلا ةين ىلإ جاتحي ال امن إو « ةدحاو

 نم ديفي نكلو « بيترتلا ثيح نم ديفي ال ناك نإو هارجم يرجي امو ىلوألا ركذ نأ امهل رركتي
 ديفي اميف ربتعيف دارفإلا ثيح

 سيل هنأل) :م هلوق وهو « تباث ىنعم نع رابخإ هنأل ةغيصلا هذه سفنب عاقيإو باجيإ لب « بلقلا
 ولاذهلو « انركذامك « بلقلاب ال ةغيصلاب قلعتي قالطلا نأل « ةتباث ىأ :ش (ةمئاق ةلاح نع ةياكح

 :ش ( يسفن راتخأ انأ اهلوق ) :ملثم يسفن قلطأ :ش ( كلذك الو ) :م . قلطت ال هبلق يف قالطلا دارأ

 وهو ةمئاق ةلاح نع ةياكح هنأل) :م « يسفن راتحخأ انآ اهلوق لثم يسفن قلطأ اهلوق لثم سيل يأ

 . مئاق رمأ نع ةياكح ناسللاب ركذلا نوكيف « بلقلا لمع نم رايتخالا نأل:ش ( اهسفن رايتخا

 تقلط ةريخألا وأ ىطسولا وأ ىلوألا ترتخا دق تلاقف « ىراتخا یراتخا یراتخا اهل لاق ولو ) :م

 :م سفنلا ركذ ىلإ الو :ش ( جوزلا ةين ىلإ جاتحي الو هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ لوق يف اًنالث

 :م ةدحاو ةقلط يأ :ش ( ةدحاو قلطت) :م يعفاشلا لاق هبو دمحمو فسوي يبأ يأ :ش ( الاقو)

 قح يف رايتخالا ذإ ) :م قالطلا ىلع يأ :ش ( هيلع راركتلا ةلالدل جوزلا ةين ىلإ جاتحي ال اغنإو)

 . جاوزلا رايتخا نود :ش ( رركتي يذلا وه «قالطلا

 هب دارأ :ش ( هارجم ىرجي امو ىلوألا ركذ نأ ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل ) :م

 بيترتلا ثيح نم ديفي ال ناك نإو ) :م ىلوألا ركذ ىلإ عجر هارجم يف ريمضلاو ةريخألاو ىطسولا

 تلاق اهنأكف « دارفإلا ىقبيف دارفإلا يف يأ :ش ( ديفي اميف ربتعيف دارفإلا ثيح نم ديفي نكلو
 يذلاو ‹ ىلوألا ةملكلاب يلإ راص ام ترتخا ترتخا اهلوق ىنعم نأل « ىلوألا ةقيلطتلا ترتخا

 ء انه اذكف « ةدحاو عقي كلذ يفو « كلذب تحرص اهنأكف « ةقيلطت ىلوألا ةملكلاب اهيلإ راص

 مسا وهو « طسوألا ثينأت ىطسولاو « قباس درفل مسا وهو « لوألا ثينأت ىلوألا نأل اذهو

 ‹ قبسلاو ةيدرفلا ناينعم اهلوقل ناكف « قحال درفل مسا ةريخألاو « رحأت املثم هيلع مدقت درفل

 ةقيلطت ترتخا هلوقك راصف « درفلا يقبف ‹ قافتالاب بيترتلا يضتقي يذلا قبسلا ىنعم لطب ولف
 . ةدحاو تعقوف « ىلوألا

 ام وأ سفنلا ركذ نودب ترتحخا ظفلب ءيش عقي ال هنأل « ءيش انه عقي نأ يغبني : تلق نإف

 . اهماقم موقي

 ‹ هيلع لدي ام انهو « قالطلا صيصخت ىلع لدي ام جوزلا ظفل يف نكي ملاذإ اذه تلق

 . رايتخالا ظفل راركت وهو
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 يف مالكلاو ءناكملا يف عمتجملاك « هيف بيترت ال كلملا يف عمتجملا نأل ؛ وغل فصولا اذه نأ هلو
 ترتخا :تلاق ولو .ءانبلا قح ىف اغل « لصألا قح ىف اغل اذإف « هتارورض نم دارفإلاو ‹ بيترتلا

 ةرايتخالا نألو . اهب تحرص اذإ امك راصف « ةرملل اهنأل ؛ اعيمج مهلوق يف ثالث يهف ةرايتخا

 ترتخا وأ يسفن تقلط دق : تلاق ولو . ىلوآ ديكأتلا عمف ثالثلا عقت ديكأتلا نودبو« ديكأتلل

 ‹ ةدعلا ءاضقنا دعب قالطنالا بجوي ظفللا اذه نأل « ةعجرلا كلمت ةدحاو يهف ةقيلطتب يسفن

 ىلوألا ركذ ىلإ ةراشإ :ش (اذه نأ ) :م ىلاعت هللا همحر ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
 هيف بيترت ال كلملا يف عمتجملا نأل) :م وغل فصو يأ :ش ( وغل فصولا ) :م ةريخألاو ىطسولاو
 اغإو « رخآ اذهو لوأاذه لاقي ال ناكم يفاوعمتجااذإ موقلا نإف :ش ( ناكملا يف عمتجلاك

 وهو :ش ( بيترتلا يف مالكلاو ) :م ًارخآ ءاج اذهو ًالوأ ءاج اذه لاقي « نايعألا لعف يف بيترتلا
 . مالكلا تارورض نم يأ :ش ( هتارورض نم دارفإلاو ):م [. . .] لوألا

 ( ءانبلا قح يف اغل) :م بيترتلا وهو :ش ( لصألا قح يف ) :م مالكلا يأ :ش ( اغل اذإف ) م
 :اهلوق يقباهقح يفاغلاذإو . قاقتشالا ةلالدب « لصأ هيف بيترتلا نأل « دارفإلا وهو :ش
 هنأ :امهدحأ « نيهجو نم رظن هيف : ليق « ثالثلا عقيف « لكلل اًباوج حلصي وهو « ترتخا
 ىلوألا نأ يناشلاو « ًامالك نوكي الف درفم لكو « ةريخألاو ىطسولاو ىلوألا ىلع مالكلا قتلطأ
 لوألا نع باوجلاو . هفصو نم مهفي هنوكل ءانب بيترتلاو الصأ دارفإلا ناكف « قباس درفل مسا
 ء ًاديفم نكي مل نإو « ةزيمتملا ةعومسملا فورحلا نم بكر ملا ىلع مالكلا نوقلطي ابر ةخللا لهأ نأ
 . ءزجلا ةدارإو لكلا ركذ باب نم اًراجم نوكي نأ زوجيو « حالطصالا كلذ ىلع اذهو

 ةلاد ىلوألا نوكيف « ىنعم رابتعاب تاذ نع ركذامو « ةفص كلذ نم ألك نأب يناثلا نعو

 . دوصقملا وه قبسلا ىنعمو « قباسلا درفلا ىلع

 ترتخا : ةأرلا تلاق ول ينعي :ش ( ًاعيمج مهلوق يف ثالث يهف « ةرايتخا ترتخا تلاق ولو) :م

 ةفينح يبأ لوق يف تاقلط ثالث يهف يراتخا يراتخا يراتخا لجرلا لوق باوج يف ةرايتخا

 ةرملاب يأ :ش (اهب تحرص اذإ امك راصف « ةأرملل) :م ةرايتخا ظفل نأل يأ :ش ( اهنأل) :م هيبحاصو

 يذلا ظفللا تركذ اذإ اذكف « تارم ثالث يراتخا هلوق باوج يف ةرم يسفن ترتخا تلاق نأب

 . ةرملا ىلع لدي

 (ىلوأ ديكأتلا عمف ء ًاثالث عقت ديكأتلا نودبو) :مًاردصم هنوكل :ش ( ديكأتلل ةرايتخالا نألو) :م

 يأ :ش ( ةدحاو يهف ةقيلطتب يسفن ترتخا وأ يسفن تقلط دق تلاق ول امكو ) :م ثالثلا عقي نأب :ش

 ءاضقنا دعب) :م ةنونيبلا يأ :ش ( قالطنالا بجوي ظفللا اذه نأل « ةعجرلا كلمت) :م ةدحاو ةقلط يهف

 عوقولا دنع ناك ةدعلا ءاضقنا دعب ةنونيبلا بجويامو «حيرصلا ظافلأ نم هنوكل :ش (ةدعلا

 .ايعجر
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 ‹ ةقيلطت يراتخا وأ ءةقيلطت يف كديب كرمأ :اهل لاق نإو. ةدعلا دعب اهسفن تراتخا اهنأكف

 ةبقعم يهو ةقيلطتب نكل رايتخالا اهل لعج هنأل ؛ةعجرلا كلمت ةدحاو يهف اهسفن تراتخاف

 .ةعجرلل

 ديفي وهو « رايتخالا اهيلإ ضوفملا نأل ٠ ضيوفتلل ًاقباطم باوجلا نوكي ال اذإ : ليق نإف
 . ةنونيبلا

 نأ ثيح نم ًاقباطم ناكف :ش ( ةدعلا دعب اهسفن تراتخا اهنأكف) :م هلوقب باوج لا ىلإ راشأ

 ًامكح فرصتت اإ ةأرملا نأل ٠ بتاكلا نم عقو طلغ ةعجرلا كلي هلوق ليق « اهنم دجو رايتخالا
 نأ حصألاو « ريغال ةنابإلا كلمتف « تايانكلا نم هنوكل ةنئاب ةقيلطتب ضيوفتلاو ‹ ضيوفتلل

 «تادايزلا و« «ريبكلا عماجملا»و ؛طوسبملا »تاياور نأل « ةعجرلا كلي ال ةدحاو يهف ةياورلا

 ام لثم هيف ركذ هنإف « مالسإلا ردصل «ريغصلا عماجلا» ىوس اذكه « «ريغصلا عماحلا» خسن ةماعو

 مالسإلا ردصل «ريغصلا عماجلا» يف روكذملا نوكي نأ يغبني اذه ىلعف تلق . باتكلا يف ركذ

 . لكلا قفتيف « ةياورلا ددعت ىلع لمحي نأ نكيو « بتاكلا نم ًاضيأ ًاوهس
 كلمت ةدحاو يهف اهسفن تراتخاف « ةقيلطت يراتخا وأ ةقيلطت يف كديب كرمأ اهل لاق نإو) :م

 هلوق ناك كلذك ناك ول : ليق :ش (ةعجرلل هبقعم يهو ةقيلطتب نكل رايتخالا اهل لعج هنأل ؛ ةعجرلا

 . كسفن يقلط هلوقل « ًاباوج حلصي ال ترتخا :اهلوق نأ رم دقو « كسفن يقلط هلوق ةلزنمب اذه

 ديلاب رمألا وه رسفملاو رسفملا وه لماعلا ناك لوألل آريسفت راص ال همالك رخآ نأب : بيجأو

 . ناخ يضاق «عماج» يف اذك هل ًاباوج حلصي ترتخا اهلوقو « ريبختلاو
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 دبلاب رمالا يف لصق
 رايتخالا نأل ؛ثالث يهف ةدحاوب يسفن ترتخا دق :تلاقف اًنالث يوني كديب كرمأ: اهل لاق نإو

 تلاق اهنأك تراصف « رايتخالا ةفص ةدحاولاو رييختلاك اًكيلمن هنوكل ديلاب رمألل اًباوج حلصي

 ترتخا وأ « ةدحاو يسفن تقلط دق تلاق ولو . ثالثلا عقي كلذبو « ةدحاو ةرمب يسفن ترتخا

 ‹ ةرايتخالا ىلوألا ىف وهو ‹ فوذحم ردصمل تعن ةدحاولا نأل ؛ ةنئاب ةدحاو يهف ةقيلطتب يسفن

 ( الإ ةقيلطتلا ةيناثلا يفو

 ( ديلاب رمألا يف لصف) :م

 هللا يضر- ةباحصلا عامجإب ديؤم كلذ نأل « رايتخالا لصف نع ديلاب رمألا لصف :ش

 . نيعمجأ - مهنع ىلاعت

 يأ :ش ( الث يوني) :م «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم هذهو :ش ( كديب كرمأ :اهل لاف اذإو) :م

 ةيعجرو « اندنع ةنئاب ةدحاو عقيًاثالث وني مل هنأل « ثالثب ديق تاقيلطت ثالث يوني هنوك لاح

 اذكو « ةدحاوييون اذإ ءاضق قدصي الو ثالث عقي كلامو ىليل يبأ دنعو دمحأو يعفاشلا دنع

 :م دمحأو يعفاشلاو كلام اقالخ اندنع ةدحاو عقي نيتنث ىون ولو « طقف قالطلا ىون ول فالحل ا

 . ( ترتخا دق تلاقف)

 يهف) :م ةدحاو ةقلطب يأ :ش (ةدحاوب يسفن) :م دق ظفل نودب ترتخا خسنلا ضعب يفو:ش

 :م يسفن ترتخا اهلوق يأ :ش (رايتخالا نأل) :م ةعبرألا ةمئألا نيب فالخ الب يأ :ش (ثالث

 :م كديب كرمأ هلوق نوكل يأ :ش ( هنوكل) :م كديب كرمأ : هلوقل يأ :ش (ديلاب رمألل ًاباوج حلصي)

 (رييختلاك) :م اًناسحتساو اًسايق حصيف « هل كولم وهام اهكلميف اهرمأل كلام هنأل :ش (اکیلمت)

 ترتخا اهلوق يف يتلا ةدحاولا يأ :ش ( ةدحاولاو ) :م اهل كيلمت يراتخا اهل هلوق يف امك يأ :ش

 «ةردقملا رايتخالا ةفص يأ « هربخ :ش (رايتخالا ةفص ) :م هلوق وهو « ًأدتبم وهو . ةدحاوب يسفن

 ةرايتخاب يسفن ترتحخا ريدقتلاو « رايتخالا ظفل وهو « فوصوم نم اهل دب الف ةفص ةدحاولا نال

 عقي ) :م ةدحاو ةرم هلوقب يأ :ش ( كلذبو « ةدحاو ةرمب يسفن ترتخا تلاق اهنأك تراصف ) :م ةدحاو

 . هيف مالكلا ديزم ءىجيو ثالثلا عقو اذإو « ةدحاو ةرجب ةراتخم ريصت اغنإ اهنأل :ش (ثالثلا

 ةقيلطتب يسفن ) :م ترتخا تلاق وأ يأ :ش ( ترتخا وأ ةدحاو يسفن تقلط دق تلاق ولو ) :م

 نأل) :م هلوقب لئاسملا نم هركذ ام للع مث « دحاو امهباوج ناتلأسملا ناتاهو :ش ( ةنئاب ةدحاو يهف

 ةروصلا يف يأ :ش ( ىلوألا يف ) :م فوذحملا ردصملا يآ :ش ( وهو « فوذحم ردصمل تعن ةدحاولا

 :مةدحاو ةرايتحخاب يأ « ةدحاوب يسفن ترتحخااهلوق وهو « ىلوألا ةلأسملا يف وأ ىلوألا

 الإ ) :م ةدحاو ةقيلطتب يأ « ةدحاوب يسفن تقلط دق اهلوق وه :ش ( ةقيلطتلا ةيناثلا يفو « ةرايتخالا)
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 ريصتف هل اًباوج جرخ اهمالكوءاهرمأ اهكلم ةرورض نئابلا يف ضيوفتلا نأل « ةنئاب نوكت اهنأ
 ؛كديب كرمأ :هلوق يف ثالثلا ةين حصت اغنإو «عاقيإلا يف ةروكذم ضيوفتلا يف ةروكذملا ةفصلا

 لمتحي هنأل «يراتخا :هلوق فالخب « ميمعتلا ةين ثالثلا ةينو « صوصخلاو مومعلا لمتحب هنأل

 ولو « ليللا هيف لخدي مل دغ دعبو مويلا كديب كرمأ اهل لاق ولو . لبق نم هانققح دقو « مومعلا

 نيتقولا ركذب حرص هنأل « دغ دعب اهديب رمألا ناكو مويلا كلذ رمأ لطب اهموي يف رمألا تدر

 ‹ نيرمآ اناكف « ليللا لوانتي ال درفلا ةرابعب مويلا ركذ ذإ ؛رمألا هلوانتي مل امهسنج نم تقو امهنيب

 . رخآلا دتري ال امهدحأ دربف

 ضيوفتلا نأل يأ :ش ( نئابلا يف ضيوفتلا نال « ةنئاب نوكت ) :م ةدحاولا ةقيلطتلا نأ الإ يأ :ش ( اهن

 اهكلم هنأ ةرورضل يأ :ش ( اهرمأ اهكلم ةرورض ) :م نأ ربخ نئابلا يف هلوقف « نئابلا يف نئاك

 . ةيانكلا ظافلأ نم ديلاب رمألا نوكل ةنونيبلا ىضتقي اهرمأ اهايإ اهكيلمت نإف « اهرمأ

 :م جوزلا مالكلا وأ ضيوفتلل يأ :ش ( هل اًباوج جرخ ) :م ةأرملا مالكو يأ :ش ( اهمالكلو ) :م

 :ش ( عاقيإلا يف ةروكذم ) :م ضيوفتلا يف ةنونيبلا ينعي :ش ( ضيوفتلا يف ةروكذملا ةفصلا ريصتف)

 ىلإ هب راش :ش ( ثالشلا ةين حصت اغنإو ) :م « همالكل ًاًقباطم اهمالك نوكل < ةأرملا عاقيإ يف يأ

 : لاقف « يناثلا يف حصي الو « ثالثلا ةين لوألا يف حصي ثيح <« رايتخالاو ديلاب رمألا نيب قرفلا

 مومعلا لمتحي) :م كديب كرمأ نأل يأ :نش ( هنأل « كدب كرمأ :هلوق يف ) :م ثالثلا ةين حصت اغلإ

 ًامسا حلصي ماع مسا رمألا نأل ‹ ةدحاو يف صوصخلاو ‹ ثالثلا يف مومعلاف :ش ( صوصخلاو

 وه رايتخالا نأل :ش ( مومعلا لمتحي هنأل ؛ يراتخا :هلوق فالخب « ميمعتلا ةين ثالثلا ةينو ) :م

 :ش ( لبق نم هانققح دقو ) :م هلوقب هيلإ راشأ ‹ ىضم اميف رم دقو « عونتيال هنإو ‹ صرصخلا

 . عونتي ال رايتخالا ذإ هلوقب « رايتخالا لصف يف هركذ ام ىلإ هب راشأ

 ليللا يف تراتخا ول ىتح :ش ( ليللا هيف لخدي مل دغ دعبو مويلا كديب كرمأ :اهل لاق ولو ) :م
 حرص هنأل « دغ دعب اهديب رمألا ناكو « مويلا كلذ رمأ لطب اهموي يف رمألا تدر ولو ) :م ءيش عقي ال

 هلوانتي مل ) :م دخلا ينعي :ش ( امهسنج نم تقو امهنيب ):م« دغ دعبو مويلا ينعي :ش ( نيتقولا ركذب

 ( ليللا هلوانتي ال درفلا ةرابعب مويلا ركذ ذإ ) :م قلطت ال دخلا يف اهسفن تراتحا ول اهنإف :ش ( رمألا

 يأ :ش ( نيرمأ اناکف ) :م ارهاظ ناک نِإو « سیبلت هیفو « ليللا يف لخدي مل هلوق لیلد اذه :ش

 دترا اذإ ينعي :ش ( رخآلا دتري ال امهدحأ دربف ) :م نيرمأ لصاف تقو امهنيب ناذللا ناتقولا ناكف

 . دعب اميف ادر كلذ نوكي ال مويلا يف رمألا
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 ال قالطلا انلق .دغ دعبو مويلا قلاط تنأ هلوق ةلزنمب دحاو رمأ امه : -هللا همحر- رفز لاقو

 لاق ولو . أدتبم أرمأ يناثلا لعجيو « لوألاب رمألا تقوتيف « هلمتحب ديلاب رمألاو « تيقأتلا لمتحي
 يف اهدي يف رمألا ىقبي ال اهموي يف رمألا تدر نإف كلذ يف ليللا لخدي دغو مويلا كديب كرمأ
 هلوانتي مل امهسنج نم تقو نيروكذملا نيتقولا نيب للختي مل هنأل ؛ دحاو رمأ اذه نأل « دغلا
 .نيموي يف كديب كرمأ لاق اذإ امك راصف < عطقني ال ةروشملا سلجمو ليللا مجهي دقو مالكلا

 -هللا همحر- ةفينح ىبأ نعو

 (دحاو رمآ ) :مادغ اهديب يذلا رمألاو « مويلا اهديب يذلا رمألا ينعي :ش ( امه رفز لاقو ) :م
 تنأ هلوق ةلزنمب ) :م كلذو ء اًضيأ دغلا يف اهدعب رمألا ىقبي ال مويلا يف رمألا تدر اذإ اهنأل :ش
 ريغ نم رخآلا ىلع اًقوطعم امهدحأ نوكل « نيتنثال ةدحاو ةفلط نوكت :ش ( دغ دعبو مويلا قلاط
 . رمألا ظفل راركت

 :م هريغو دغ دعبو اًدغ اًقالط مويلا قالطلا ناكف :ش ( تيقأتلا لمتحبي ال قالطلا :انلق ) :م
 اًقوم رمألا نوكل يأ :ش ( لوألاب رمألا تقوتيف ) :م تيقأتلا لمتحي يأ :ش ( هلمتحي ديلاب رمألاو)

 تقولا يأ :ش ( يناثلا لعجيو ) :م ليللا ءىجمب كلذ جرخي ىتح « مويلا وهو « لوألا تقولاب
 يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لاقو « ءادتبا رخآ رمأ يأ :ش (أدتبم ارمأ ) :مدغ دعبو هلوق وهو « يناثلا
 ادغو مويلا قلاط تنأ لاق ول هنأ « متسر نب ميهاربإ ركذ :“ ريبكلاو ريغصلا عماجلا حرش » يف
 حصي ال ةياورلا هذه ىلعف « نيقالط تقلط دغ دعبو مويلا قلاط تن لاق ولو . ةدحاو تقلط
 . قالطلا ةلأسم ىلع ديلاب رمألا ةلأسم رفز سايق

 تحت لخدي طسوتلا ليللا نأل :ش ( كلذ يف ليللا لخدي ادغو مويلا كديب كرمأ لاق ولو ) :م
 للختي مل هنأل « دحاو رسأ اذه نأل ءدغلا يف اهدي يف رمألا يقبي ال اهموي يف رمألا تدر نإف ) :م رمألا
 ( ليللا مجهي دقو مالكلا هلوانتي مل امهسنج نم تقو ) :م دغلاو مويلا اذهو :ش ( نيروكذملا نيتقولا نوب

 اذه مهيلع تلخد اذإ اًبيرق دغلا نوكو « سلجملل موقلا ىلع تمحز كلوق نم لحخدي يأ :ش
 مل ثيح مويلا نم اًيبرق دغلا نوكو « سلجملل اعطاق نوكي ال دغلا و مويلا نيب للختملا ليللا نايبل
 يف لصألا نأل « مويلاب اًقحلم دخلا ناكف « لتق ول امك امهلعجي ملف « عطاق نامز امهنيب لخدي

 . رخآ ربخب فطعلا درفتي نأ ريغ نم هيلع فوطعملا هب معاميف امهيف ةكرشلا عوقو فطعلا
 ةمجعملا نيشلا مضو ميملا حتفب « ةروشملاو لاحلل واولا :ش ( عطقني ال ةروشملا سلجمو ) :م

 ثيح :ش (نيموي يف كديب كرمأ لاق اذإ امك راصف ) :م نيشلا نوكسو ميملا حتف اهيف ءاجو ىروشملا
 . امهيف ليللا لخدي

 لاق اذكو «يلامألا» يف هنع فسوي يبأ ةياور :ش ( - ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م
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 در كلمت ال امك رمألا در كلمت ال اهنأل « ادغ اهسفت راتخت نأ اهل مويلا يف رمألا تدر اذإ اهنأ

 تراتخا اذإ اذكف ‹ دغلا يف رايخلا اهل ىقبي ال مويلا اهسفن تراتخا اذإ اهنآ رهاظلا هجو . عاقيإلا

 همحر-فسوي يبأ نعو . امهدحأ رايتخا الإ كلم ال نيئيشلا نيب ريخملا نأل؛رمألا درب اهجوز
 ىلع اربخ تقو لكل ركذ امل نارمأ امهنأ ادغ كديب كرمأو < مويلا كديب كرمأ لاق اذإ هنأ - هللا

 یتح همودقب ملعت ملو نالف مدقف « نالف مدقي موي كديب كرم لاق نإو . مدقت ام فالخب ءةدح

 دقو « راهنلا ضايب ىلع هب نورقملا مويلا لمحيف دنع امن ديلا رمألا نأل؛ اهل رايخ الف « ليللا نج
 . هتقو ءاضقناب يضقنب مث هب فقوتیف « لبق نم هانققح

 ؛ دغ اهسفن راتخت نأ اهل مويلا يف رمألا تدر اذإ اهنأ ) :م : « طوسبملا يف يسخرسلا ةمئألا سمش

 عقي كتقلطاهل لاق ول جوزلا نأ هنايب :ش ( عاقيإلادر كلمت الامك رمألادر كلمت ال اهنأل

 اذإ اهنأ رهاظلا هجوو) :م ديلاب رمألادر كلمت ال كلذكف « عاقيإلا در ةأرملا كلمت الو «قالطلا

 تريخ اهنأل :ش ( رمألا درب اهجوز تراتخا اذإ اذكف «دغلا يف رايخلا اهل یقبي ال مویلا اهسفن تراتخا

 يف اهدي نم رايتخالا جرحخ مويلا اهسفن تراتخا اذإف « اهجوز رايتخاو اهسفن اهرايتخا نيئيش نيب

 كلي لب ًاعيمج اهكلي ال هنأل :ش ( امهدحأ رايتخا الإ كلم ال نيئيش نيب ريخملا نأل كلذو ) :م دخلا

 . امهدحأ

 تقو لكل ركذ امل نارمأ امهنأ ادغ كديب كرمأو مويلا كديب كرمأ لاق اذإ هنأ فسوي يبأ نعو ) :م

 لكل ركذ امل هنأل « ادغ اهسفن راتخت نأ اهل ناك مويلا رمألا تدر اذإ ىتح :ش ( ةدح ىلع اربخ

 . دحاولا ربخ يف نيتقولا كارتشا دري مل هنأ فرع ربخ تقو

 لصأ « ةياورلا هذه ناخ يضاق لعجو « ةحيحصلا ةياورلا يه هذه : ةمئألا سمش لاقو

 نأ يفي ادغو مويلا كديب كرمأ هلوق هب دارأ :ش ( مدقت ام فالخب ) :م دحأ فالخ ركذي ملو ةياورلا

 . رمألا ددجتي ملف دجوي مل رايتخالا يف راركتلا

 ‹ملظأ يآ :ش ( ليللا نج یتح همودقب ملعت ملو نالف مدقف نالف مدقی موی كديب كرمأ لاق نإ ) "م

 نبا لاقو « هماهلدا ليللا نانجإو « ىنعمب هنجأو ليللا هنجاو لاقيو « آًتونج ليللا هيلع نج هل لاقي

 ام ديلاب رمألا نأل ؛ اهل رايخ الف ) :م هتملظ نم هرتسي ام هدس يأ « ليللا نونج یوریو : تيكسلا

 اهل ىقبي ال ذئنيحف :ش ( راهنلا ضايب ىلع ) :م ديلاب رمألاب يأ :ش ( هب نورقملا مويلا لمحيف دتمي

 . رمألا ةدم ءاضقنال بورغلا دعب رايخلا

 مكح نم مهنمو « قلطت ال اليل مدقف « نالف مدقي موي قلاط تنأ لاق اذإ : يعفارلا لاقو

 تقو جرخ ليللا نج ىتح همودقب ملعي ملاذإو « انلوقك نامزلا لطم ىلع مويلا لمحو هعوقوب

 :م نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ لصف رخآ يف يأ :ش ( لبق نم هانققح دقو ) :م هدعب ىقبي الف اهرايخ

 مث يأ :ش ( هتقو ءاضقناب يضقني مث ) :م راهنلا ضايبب ديلاب رمألا تقوتيف يأ :ش ( هب تقوتیف )
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 ‹ رخآ لمع يف ذخأت مل ام اهدي يف رمألاف مقت مل اًموي تثكمف اهريخ وآ اهديب اهرمآ لعج اذإو
 كيلمتلاو ةفصلا هذهب يهو « هسفن يأرب فرصتي نم كلاملا نأل؛ اهنم قيلطتلا كيلعت اذه نأل

 ال تناك نإو « كلذ اهسلجم ربتعيف عمست تناك اذإ مث . لبق نم هانيب دقو « سلجملا ىلع رصتقي
 ءاور ام ىلع فقوتيف قيلعتلا ىنعم هيف كيلعت اذه نأل؛ اهيلإ ربخلا غولبو اهملع سلجمف عمست
 هبوشي ال ضحم كيلمت هنأل ‹ عيبلا فالخب « هقح يف مزال هنأل ؛هسلجم ربتعي الو سلجلا

 ام ىلع رخآ لمع ىف ذخألاب ةرمو ‹ لوحتلاب لدبتي ةرات سلجملاف امهسلجم ربتعا اذإو .قيلعتلا
 يأرلا قرفي مايقلا ذإ « ضارعإلا ليلد هنال؛ مايسقلا درجم اهدي نم رمألا جرخيو «رايخلا يف هاني

 لمع يف ذخاأت ملو مقت مل اًموي تثكم اذإ ام فالخب

 . راهنلا ضايب ءاضقناب ديلاب رمألا تقو يضقني
 اهل لاق وأ يأ :ش ( اهريخ وأ ) :م كديب كرمأ لاق اذإ ينعي :ش ( اهديب اهرمأ لعج اذإو ) :م

 مل ام ) :م سلجملا يف رايخلا اهلف ينعي :ش ( اهدي يف رمألاف مقت مل اوي تثكمف ) :م كسفن يراتحخا
 رمألا لعج يأ :ش ( اذه نأل ):م ضارعإلا ليلد رخآ لمع يف ذخألا نأل :ش ( رخآ لمع يف ذخأت
 يأرب فرصتي نم كلاما نأل ) :م ةنابإب تسيلو « ةآرملا نم يأ :ش ( اهنم قيلطتلا كيلمت ) :م ديلاب
 كيلمتلاو ) :م اهسفن يأرب هتفرعم فرصتب يأ :ش ( ةفصلا هدهب ) :م ةأرملا يأ :ش ( يهو «هسفن

 يضتقت تاكيلمتلا هلوق يف رايتخالا لصف يف ينعي :ش ( لبق نم هانيب دقو سلجلا ىلع رصتقي
 . عيبلا يف امك سلجملا يف ًاباوج

 :م عمست ةرضاح ةأرملا تناك اذإ اهيف انركذ يذلا اذه ينعي :ش ( عمست تناك نإ مث ) :م
 اهملع سلجم ذئنيح ربتعيف يأ :ش ( اهملع سلجمف عمست ال ةبئاغ تناك نإو ٠ كلذ اهسلجم ربتعيف)
 قيلعت هنأل :ش ( قيلعتلا ىنعم هيف كيلمن ) :م ديلاب رمألا يأ :ش ( اذه نأل اهيلإ ربخلا غولبو ) :م
 جوزلا سلجم يأ :ش ( هسلجم ربتعي الو سلجلا ءاروام ىلع فقوتيف ) :م اهسفن اهرايتخاب قالطلاب

 . اهرايخ لطبي ال رمألا اهيلإ لعج نأ دعب ماق اذإ ىتح
 خسفيو عجري نأ هل سيل اذهلو :ش ( هقنح يف مزال ):م قيلعتلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 سلجلملا نع ماق امهيأ هنأ ىتح « يرتشملاو عئابلا سلجم ربتعي ثيح:ش ( عيبلا فالخب ) م رايخلا
 :ش ( قيلعتلا هبوشي ال ضحم كيلمت ) :م عيبلا نأل : يأ :ش ( هنأل ) :م عيبلا لطب رحخآلا لوبق لبق
 . كلذ هلف رخآلا لوبق لبق همالك نع امهدحأ عجر اذإ اذهبو

 يف ذخألاب ةرمو ) :م رخآ سلجم ىلإ :ش ( لوحتلاب لدبتي ةرات سلجلاف امهسلجم ربتعا اذإو ) :م
 سلجمو « ةرظانملا سلجم ريغ لكألا سلجم نأ هلوق وهو :ش ( رايخلا يف هانيب ام ىلع «رخآ لمع
 يأرلا قرفي مايقلا ذإ « ضارصعإلا ليلد هنأل مايقلا درجمب اهدي نم رمألا جرخيو ) :مامهريغ لاتقلا

 لمع يف ذخأت ملو ) :م اهسلجم نع مقت مل اهنوك لاح يأ :ش ( مقت ملو اموي تثكم اذإ ام فالخب
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 ‹ ضارعإلا ىلع لدي وأ هعطقي ام دجوي نأ ىلإ ىقبيف رصقي دقو لوطي دق سلجملا نأل؛ رخآ
 عطق هنأ فرعی لمع هب داری رخآ لمع يف ذخأت مل ام هلوقو «هب ریدقتلل سیل اموی تشکم :هلوقو

 . لمعلا قلطم ال « هيف ناك امل

 ىلع لدي وأ هعطقي ام دجوي نأ ىلإ) :م سلجملا يأ :ش ( ىقبيف رصقي دقو لوطي دق سلجملا نأل « رخآ

 وأ اينيد ناك ءاوس « رخآ لمع يف اهذخأي ضارعإلاو « هنع اهمايقب سلجملا عطقو :ش ( ضارعإلا

 ناسحتسالاب ذخأو كرت هنكلو ءرمألا قالطإل ًادبأ رايخلا اهل نوكي نأ سايقلا ناكو « اًيوايند

 . سلجلملا ةريخملل مهلوقب مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا عامجإل

 سيل يأ :ش ( هب ريدقتلل سيل اًموي تثكم ) :م «ريغصلا عماجلا »لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م

 ىلع لدي ام دجوي ملام« اريثك وأ اليلق ناك ءاوس « مئادلا ثكم ا هنم دارملا لب مريلاب رايخلا ريدقتل

 هللا يضر - يلع لوقب سلجملا ىلع رصتقي ال ديلاب رمألا : ةلبانحلل « ينغملا» يفو ٠ ضارعإلا

 هنألو « اعامجإ نوكيف « كلذ ىف اًملاخم هل فرعت ال : ةمادق نبا لاقو « لكلا ىتح هنع - ىلاعت

 . يبنجأ دي يف هلعج ول امك يخارتلا ىلع نوكيف قالطلا يف ليكوت

 ىلاعت هللا يضر نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج لوق نأل ؛ حيحص ريغ عامجإلا هاوعد : تلق

 نب نامثعو باطخلا نب رمع مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا نمف ؛ تمادام رايخلا اهل نأ مهنع -

 ‹ ميهاربإ : نيعباتلا نمو - مهنع ىلاعت هللا يضر - مهريغو رباجو دوعسم نب هللا دبعو نافع

 يف ةبيش يبأ نبا هلك كلذ زرحأو « يبعشلاو « سوواطو «رانيد نب ورمعو < ءاطعو « دهاجمو

 . ( هفنصم

 -يلعل اًقلاخم هملع مدعو - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا عامجإ مه : انباحصأ لاقو

 -مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا عامجإ نأل ؛ هريغ ملع مدع مزلتسي ال -هنع ىلاعت هللا يضر

 ريغ ليكوت هنأ هلوقو - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع ىلإ بسن ام ةرهش مدع عم كلذ فالح ىلإ

 ىلع رصتقي هنأل « لطاب يبنجأ دي يف هلعج ول امك هلوقو « ةمئألا دنع كيل هنأل « حيحص

 . هنع اليكو ناك اذإ الإ « ًضيأ يبنجألا يف سلجللا

 هب داری رخآ لمع يف ذخأت ملام ) :م - ىلاعت هللا همحر - دمحم لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م

 ‹ ءيشلا ركذ هيف اًعقاو سلجملا ناك يذلا سلجملا عطق يأ :ش ( هيف ناك ام عطق هنأ هب فرعي لمع

 ال ):م مكفدر يأ ۷١( ةيآلا : لمنلا ) ¢ مكل فدر ىلاعت هلوق يف امك « ةدئاز امل يف ماللاو

 تلكأ وأ مايق ريغ نم اهبايث تسبل ول ىتح « لمعلا قلطم دمحم دارم سيل يأ :ش ( لمعلا قلطم

 ىلع يه تناكف « ةقرفلا لمع نم وهام « كلذ هبشأ ام وأ نآرقلا نم اليلق تأرق وأ تبرش وأ

 يقلط هلوق يفو « يراتخا هلوق يف نوکی « كديب كرمأ هلوق يف نوکی امك اذهو « اهرايخ
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 اذإ اذكو ‹ يأرلل عمجأ دوعقلا نإف لابقإلا ليلد هنأل ؛اهرايخ ىلع يهف تسلجف ةمئاق تناك ولو
 اًضارعإ نوكي الف ‹ ةسلج ىلإ ةسلج نم لاقتنا اذه نأل ؛ تدعقف ةئكتم وأ تأكتاف ةدعاق تناك
 ركذو «٠ ريغصلا عماجلا » ةياور اذهو :-هنع هللا يضر- لاق . تعبرتف « ةيبتحم تناك اذإ امك
 ناكف ‹ رمألاب نواهتلا راهظإ ءاكتالا نأل ؛ اهل رايخ ال « تأكتاف ةدعاق تناك اذإ اهنأ هريغ يف

 يبأ نع ناتياور هيفف ‹ تعجطضافةدعاق تناك ولو ‹ حصألا وه لوألاو اًضارعإ
 نأل ؛ اهرایخ ىلع يهف مهدهشأ ادوهش وأ هريشتسأ يبأ عدا :تلاق ولو .-هللا همحر-فسوي

 ضارعإلا ليلد نوكي الف « راكنإلاو دوحجلا نع زرحتلل داهشإلاو باوصلا يرحتل ةراشتسالا

 :ش ( يأرلل عمجأ دوعقلا نإف « لابقإلا ليلد هنأل ؛ اهرايخ ىلع يهف تسلجف ةمئاق تناك ولو ) :م
 اذه نال «تدعقف) م ةئكتم تناك وأ يآ :ش (ةئكتم وأ تأکتاف ةدعاق تناك ادإ اذکو ( م هنم نکمتلل

 اذإ لجرلا ىبتحا لاقي :ش ( تعبرتف ةيبتحم تناك اذإ امك اًضارعإ نوكي الف ةسلج ىلإ ةسلج نم لاقتنا

 . هيدي وأ ةمامعب هيقاسو هرهظ عمج

 اهنوك نم انلق يذلا اذه يأ :ش ( اذه) :م : - ىلاعت هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م
 عون ةءاكتالا نأل :ش (« ريغصلا عماجلا » ةياور ) :م تأكتاف ةدعاق تناك اذإ اميف اهرايخ ىلع
 يف يأ :ش ( هريغ يف ركذو ) :م تعبرتف ةئبتجم تناك وأ تأبتجاف « ةعبرتم تناك اهنأكف ٠ ةسلج
 ءاكتالا نأل ؛اهل رايخ ال تأكتاف ةدعاق تناك اذإ اهنأ ) :م لصألا ةياور يهو ٤ «ريغصلا عماجلا )ريغ

 . ( اًضارعإ ناكف « رمألاب نواهتلا راهظإ

 رهاظ يف اهرايخ لطبي ال : يناولحلا لاق « تأكتاف ةدعاق تناك ول : ينانيغرملا ركذو:ش
 . ةياورلا

 عماجملا » ةياور يأ :ش ( حصألا وه لوألاو ) :م لطبي فسوي يبأ نع « ةريخذلا » يفو

 . هريغ ةياور نم حصأ ريغصلا

 دايز نب نسحلا ةياور يف :ش ( فسوي يبأ نع ناتياور هيفف تعجطضاف ةدعاق تناك ولو ) :م

 يفو «رفز لاق هبو « لطبيو : كلام يبأ نب نسحلا ةياور يفو . اهرايخ لطبي ال لاق « هنع

 . ةياورلا رهاظ وهو «طيحملا»

 :م هبلطا يأ « يبأ عدا دحأل وأ اهمداخل ةأرملا تلاق ول يأ :ش ( يبأ وعدا :تلاق ولو ) :م
 :م ادوهش يل عدا تلاق وأ يأ :ش ( ادوهش وأ ) :م يرمأ يف ىأرلا هنم بلطا : يأ :ش ( هرشتسا)
 ء راكنإلاو دوحجلا نع زرحتلل داهشإلاو باوصلا يرحتل ةراشتسالا نأل « اهرايخ ىلع يهف مهدهشأ)

 . رايتخالا تابثإ نم اهنأل ؛ ضارعإلا ىلع ةلالد ءايشألا :ش ( ضارعإلا ليلد نوكيالف

 لقتنت ملو اهسفنب تماقف دوهشلا اهل وعدي ادحأ دجت مل نإ ينانيغرملاو ةريخذلا » يفو
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 نأل ؛ اهرایخ لطب تراس نِإو « اهرایخ ىلع يهف تفقوف لمحم يف وأ ةباد ىلع ريست تناك نإو

 الأ ‹ اهبكار ىلإ فاضم ريغ اهريس نأل ؛ تيبلا ةلزنمب ةنيفسلاو . اهيلإ فاضم اهفوقوو ةبادلا ريس

 . ردقب ةبادلا بكارو اهفاقيإ ىلع ردقي ال هنآ ىرت

 . سلجملا لدبتل لطبي ليقو « ضارعإلا ىلع لدي ام مدعل اهرايخ لطبي ال ليق « دوهشلاب وعدتل

 ؛ اهرایخ لطب تراس نإو « اهرايخ ىلع يهف تفقوف لمحم يف وأ ةباد ىلع ريست تناك نإو ) :م

 ليلد اهريسمو بكارلا قوس بسح يرجت اهنأل :ش ( اهيلإ فاضم اهفوقوو ةبادلا ريس نأل
 دوعقلا فالخب <« ةبادلا نع لوزنلاب لطبيالو « لطبي ال هيف امهو لامجملا اهداق اذإو ضارعإلا

 تربخأ ولو « لطب يرخأ ةباد ىلإ تلقتناف ةبكار وأ تبكرف ةمئاق تناك ول اذكو < مايقلا نع

 اهرايخ لطبي ال تراس اذإ اهنآ ينعي :ش ( تيبلا ةلزنم ةنيفسلاو ) :ماهترتخا لوقت نأ يغبني ةنيفسلاب

 نأل :ش ( ردقي ةبادلا بكارو « اهفاقيإ ىلع ردقيال هنأ ىرت الأ ءاهبكار ىلإ فاضم ريغ اهريس نأل) : م

 ( لاب لاك جوم يف مهب يرجت يهو # ىلاعت هللا لاق « اهبكارب يرجت لب « اهبكار اهيرجي ال ةنيفسلا

 يف رايخلا لطبي تيبلا يف لطبي املك نكلو < ةأرملا ضارعإ ىلع لدي ملف « ( ٤١ ةيآلا : دوه )

 . نيدلا لمع وأ ايندلا لمع ناك ءاوس « ةنيفسلا
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 ةئيشملا يف لصف
 ةدحاو ىهف ىسفن تقلط :تلاقف ةدحاو ىون وأ« هل ةين الو كسفن يقلط: هتآرمال لاق نمو

 ءانعم « يقلط: هلوق نأل اذهو« اهيلع نعقو كلذ حوزلا دارأ دقو اًنالث اهسفن تقلط نإو ءةيعجر
 ‹« سانجألا ءامسأ رئاسسك « لكلا لامتحا عم رخآلا عقيف سنج مسا وهو « قيلطتلا لعف يلعفا

 ‹ اهمدع دنع ةدحاولا ىلإ فرصنيو < ثالثلا ةين هيف لمعت اذهلف

 ةعيشملا : ريثألا نبا لاق « ةدارإلا ةئيشملا : يرهوجلا لاق « ةئيشملا نايب يف لصف اذه يأ : ش
 .ءىجملاو ريسملاك ردصم ةئيشملا لاقيو ‹ ةءاشإ ةئيشملا تئش دقو ‹ ةدارإإلا ةزومهم

 لهأ دنعو دوجولل مسا وهو « مسالا لامعتسا لمعتسا هنكلو « لصألا يف ردصم : تلق
 جوزلا لاق ول یتح ‹ كلذك تسيل ةدارإلاو « ةماع ةئيشملا نأ ةدارإلاو ةئيشملا نيب قرفلاو ةنسلا
 نع ينبيال هنأل هاون ولو « عقي الف كقالط تدرأ هلوق فالخب « عقي ىونو كقالط تئش

 ىون وأ ) :م«قالطلا يوني ال هنأ لاحلاو يأ :ش ( هل ةين الو كسفن يقلط :هتأرمال لاق نمو ) :م

 :ش ( كلذ جوزلا دارأ دقو اًنالث اهسفن تقلط نإو « ةيعجر ةدحاو يهف ‹ يسفن تقلط :تلاقف ةدحاو

 ءاوس ءةأرملا ىلع ثالثلا تعقو يأ :ش ( اهيلع نعقو ) :م ثالشلا دارأ جوزلا نأ لاحلاو يأ
 كلامو يعفاشلا فالخ هيفو ‹ حصيال نيتنث ىون ولو « ةقرفتم وأ ةلمج اًنالث اهسفن تقلط

 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ الو قالطلاب هريغ ليكوتو « اهعاقيإ زوجي ال ةيرهاظلا نعو < دمحأو
 . ىلوأ ةئيشملا ركذ اميف ةلأسمب هيف ءادتبالا ناكو ةئيشملاب لعفلا مجرت : لمكألا لاقو « لبقتسملا

 هلوقب باجأ مث « ةئيشملا ركذ اهأدتبا يتلا ةلأسملا نم سيل ةئيشملا ىلإ رظنلا : يزارتألا لاقو
 قالطلا ضيوفت كسفن يقلط : هلوق نأل « ىنعم ةروكذم اًظفل ةروكذم ريغ تناك نإو « ةئيشملا

 . ىهتنا « سلجملا ىلع رصتقي اذهلو « اهرايتخاو اهتتيشجب اهيلإ

 لئالدلاب لئاسملا نايب مهدوصقم نأل ‹ءايشألا هذه نوعاري ال ءاهقفلاو « ادج دعب هيف : تلق

 . يعضولا بيكرتلا نع رظنلا عطف عم

 :هلوق نأل ) :م ةيناثلا ةلأسملا يف ثالثلاو ىلوألا ةلأسملا يف ةدحاولا عوقو يأ :ش (اذهو ) :م
 ىندأ لمتحي ردصم هنأل :ش ( سنج مسا ) :م قيلطتلا يأ :ش ( وهو « قيلطتلا لعف يلعفا هانعم يقلط
 (اذهلو « سانجألا ءامسأ رئاسك لكلا لامتحا عم ) :م ةدحاولا وهو :ش ( رخآلا عقيف ) :م هلكو سنجل ا

 :ش ( ثالثلا ةين ) :م يقلط هلوق يف يأ :ش ( هيف لمعت ) :م سنج مسا قيلطتلا نأ لجألو يآ :ش
 يأ :ش ( اهمدع دنع ) :م ةدحاولا ةقلطلا يأ :ش ( ةدحاولا ىلإ فرصنيو ) :م ةينلاب عقيو لمتحي هنأل
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 ال نيتنثلا ىون ولو ‹ يعجر وهو « قالطلا حيرص اهيلإ ض وفملا نأل ؛ ةيعجر ةدحاولا نوكتو
 كسفن يقلط :اهل لاق نإو . اهقح يف سنج هنأل ؛ ةمأ ةجوزلا تناك اذإ الإ ددعلا ةين هنأل ؛ حصي

 ظافلأ نم ةنابإلا نأل ؛ قلطت مل يسفن ترتخا دق :تلاق ولو ‹ تقلط يسفن تنبأ : تلاقف

 تزجأ دق :جوزلا لاقف يسفن تنبأ تلاق وأ « قالطلا هب يوني كتنبأ لاقول هنأ ىرت الأ .قالطلا

 ةنابإلا ليجعت وهو « اًمصو هيف تداز اهنأ الإ « لصألا ىف ضيوفتلل ةقفاوم تناكف« تناب كلذ
 عقت نأ يغبنيو « ةنئاب ةقيلطت يسفن تقلط تلاق اذإ امك« لصألا تبثيو دئازلا فصولا وغليف

 ‹ ةيعجر ةقيلطت

 :ش ( يعجر وهو « قالطلا حيرص اهيلإ ضوفملا نأل « ةيعجر ةدحاولا نوكتو ) :م ةينلا مدع دنع

 . ةعجرلا بقعي قالطلا حيرصو

 ةين هنأل ) :م حصي دمحأو كلامو يعفاشلاو رفز لاقو :ش ( حصي ال نيتنثلا ىون ولو ) :م

 تناك اذإ الإ ) :م نائيش لك هل ام ددعلا نأل « ددع ريغ ناتنثلاو ددعلا ةين هاون ام نأل يأ :ش (ددعلا

 ريمضلا ركذ اغإو « نيتنثلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةمأ هتأرما تناك اذإ الإ يأ :ش ( ةمأ ةجوزلا

 :الك هلوقل ةمألا قح يف يأ :ش ( اهقح يف سنج ) :م نيتنثلا ظفل نأل « ريدقتلاو روكذملا رابتعاب

 . ( ناتنث ةمألا قالط»

 ضوفم ا نأل « ةيعجر يأ :ش ( تقلص « يسفن تنبأ : تلاقف « كسفن يقلط اهل لاق نإو ) :م

 ؛قلطت مل يسفن ترتخا دق تلاق ولو ) :م كلذ وخليف « ةنونيبلا وهو فصو ةدايزب تتأ دقو « يعجر

 تلاق اذإ ام فالخب ‹ كسفن يقلط لج رلا لوقل اًباوج تحلصف :ش ( قالطلا ظافلأ نم ةنابإلا نال

 ٠ . قالطلا ظافلأ نم سيل رايتخالا نأل « يسفن ترتحخا

 ول ) :م جوزلا نأ يآ :ش ( هنأ ) :م نيتلأسملا نيب قرفلا حاضيإ ىلإ هب راشأ :ش ( ىرت الأ ) :م

 ‹ كلذ تزجأ دق جوزلا لاقف يسفن تنبأ : تلاق وأ « قالطلا هب يوني كتنبأ ) :م هتأرمال يأ :ش ( لاق

 ةأرملا تناك يأ :ش ( لصألا يف ضيوفتلل ةقفاوم تناكف ) :م ةنئاب ةقيلطتب ةأرملا تناب يأ :ش ( تناہ

 تبثيف ةنونيبلا وهو ‹ هفصو نود قالطلا لصأ يف يسفن تنبأ اهلوقب لجرلا ضيوفتل ةقفاوم

 يف يأ :ش ( هيف تداز اهنأ الإ ) :م :هلوق ىنعم وهو « اهتفلاخمل لصألا وغليو « اهتقفاوب لصألا

 :ش ( دئازلا فصولا وغليف ةنابإلا ليجعت وهو ء اًمصو ) :م باوجلا يف لاقي هنأ زوجيو « ضيوفتلا

 . يعجرلا قالطلا عوقو وهو :ش ( لصألا تبثيو ) :م ةنونيبلا وهو

 اهنإف :ش ( ةنئاب ةقيلطت يسفن تقلط ) :م كسفن يقلط باوج يف :ش ( تلاق اذإ امك ) :م

 اهلوق يف ينعي :ش ( ةيعجر ةقيلطت عقت نأ يغبنيو ) :م لصألا تبثيو فصولا وغليف اًمصو تداز

 نم ةلأسملا هذه نأل « يغبني ظفلب لاق اغإو « كسفن يقلط لجرلا لوق باوج يف يسفن تنبأ

 . قلاط يه لاق لب « يعجرلا ىلع هيف صني مل دمحمو «« ريغصلا عماجلا » صاوخ
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 يراتخا وأ ‹ كترتخا :هتآرمال لاق ول هنأ ىرت الأ ‹ قالطلا ظافلأ نم سيل هنأل رايتخالا فالخب

 هنأ الإ ءيش عقي ال تزجأ جوزلا لاقف يسفن ترتخا ءادتبا تلاق ولو « عقي مل قالطلا يوني

 نعو« وغليف رييختب سيل كسفن يقلط :هلوقو « رييختلل اًباوج لصح اذإ عامجإلاب اًقالط فرع

 ضوف ام ريغب تتأ اهنأل؛ يسفن تنبأ :اهلوقب ءيش عقي ال هنأ- هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ

 هيف نأل؛ هنع عجري نأ هل سيلف كسفن يقلط :اهل لاق نإو. قالطلا رياغت ةنابإلا ذإ ٠ اهيلإ جوزلا

 . مزال فرصت نيميلاو ء اهقيلطتب قالطلا قيلعت هنأل؛ نيميلا ىنعم

 يقلط : هتأرمال لوقي لجر يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع «ريغصلا عماجلا » يف دمحم ظفلو

 . قلاط يه : لاق « يسفن تنبأ لوقتف « كسفن

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :م قالطلا ظافلأ نم ةنابإلا نأل هلوقب قلعتم :ش ( رايتخالا فالخب ) :م

 لاق ول هنأ ىرت الأ ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث :ش ( قالطلا ظافلأ نم سيل) :م رايتخالا ىنعم ظفل

 ترتخا) :م رمألا لوأ نم يأ :ش ( ءادتبا تلاق ولو « عقي مل قالطلا ىون يراتخا وأ كترتخا : هتأرمال

 ( اقالط فرع هنأ الإ ) :م قالطلا ظافلأ نم سيل هنأل :ش ( ءيش عقي ال تزجأ دق :جوزلا لاقف يسفن

 نكل ىنعمب عطقنم ءانثتسالاو « قالطلا ظافلأ نم سيل هنأل « رايتخالا فالخب هلوق نم هانثتسا :ش

 لصح اذإ ) :م هنايب رب امك - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا عامجإب يأ :ش ( عامجإلاب ) :م

 . يسفن ترتخا يه لوقتف « يراتخا لوقي نأب :ش ( رييختلل اًباوج

 اهلوق حلصي الو :ش ( وغلیف ) :م يراتخا لوقي نأب :ش ( رییختب سیل كسفن يقلط :هلوقو ) :م

 ‹ يسفن تنبأ اهلوقب ءيش عقي ال هنأ - هنع یلاعت هللا يضر - ةفينح يبأ نعو ) :م هل اًباوج ترتخا

 نوكيف ‹ قالطلا نودب لصحت اهنأل :ش ( قالطلا رياغت ةنابإلا ذإ اهيلإ جوزلا ضوف ام ريغب تتأ اهنأل
 نم ناربج نبا لاق هبو «تايانكلا ظافلأ رئاس ىفاذكو «اهيلإ ضوف امم تتأ امف « هل اًرياغم

 . يعفاشلا باحصأ

 عقي اهنذإ دعب اهسفن تقلط اذإ :ش ( هنع عجري نأ هل سيلف كسفن يقلط :اهل لاق نإو ) :م

 كلي دمحأو يعفاشلا دنعو « يعفاشلا باحصأ نم ناربج نباو كلام لاق هبو « قالطلا

 رئاس يف مك عوجرلا حص ليكوتلا رابتعابو « كيلمتلاو ليكوتلا ىنعم هيف نأل «عوجرلا
 (هيف نأل ) :م تاكيلمتلا رئاس يف امك « لوبقلا ليق عوجرلا حصي كيلمتلا رابتعابو ‹ تاليكوتلا

 نأل انيمي نوكيف :ش (اهقيلطتب قالطلا قيلعت هنأل ؛ نيميلا ىنعم ) :م كسفن يقلط هلوق يف يأ :ش

 ( مزال فرصت نيميلاو ) :م لمحلاو عنملا نم هيف امل نيميلا ينعي قيلعت لك يفو ‹ فلحي اغ قالطلا

 ولف « ديكأتلا هجو ىلع لحلاو رجزلل دقعي نيميلا نأل « ةباحصلا عامجإب عوجرلا عقي ال :ش
 . اهتدئاف تدافأ ام عوجرلا تبلط
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 ليكو ت هنأل ؛ كترض يقلط: اهل لاق اذإ ام فالخب « كيلقت هنأل ؛ لطب اهسلجم نع تماق ولو

 قلطت نأ اهلف « تئش ىتم كسفن يقلط اهل لاق نإو.عوجرلا لبقيو سلجملا ىلع رصتقي الف ةبانإو

 يأ يف : لاق اذإ امك راصف« اهلك تاقوألا يف ةماع «ىتم» ةملك نأل؛ هدعبو سلجملا يف اهسفن

 ؛ عجري نأ هلو « هدعبو سلجملا يف اهقلطي نأ هلف « يتآرما قلط : لجرل لاق اذإو ٠ تئش تقو

 ؛ كسفن يقلط :هتأرمال هلوق فالخب« سلجملا ىلع رصتقي الو مزلي الف ةناعتساو ليكو ت هنأل

 . اليك وت ال اًگیلمت ناکف « اهسفنل ةلماع اهنآل

 (كيلمق هنأل) :م كسفن يقلط هلوق يأ :ش (لطب اهسلجم نع تسماق ولو) :م
 اذإ ام فالخب ) :م سلجملا ىلع رصتقيف ءاهريغلالاهسفنل فرصتتاهنأل : ش

 ( عوجرلا لبقيو سلجملا ىلع رصتقي الف « ةبانإو ليكوت هنأل ٠ كترض يقلط اهل لاق
 هسفن نع ررضلا كلذ عفد زوجيف « هيلع ررض كلذ يفو « لكوملا ىلع دنس عون هيف نأل :ش
 . عوج رلاب

 دعب يأ :ش ( هدعبو سلجلا يف اهسفن قلطت نأ اهلف تئش ىتم كسفن يقلط اهل لاق نإو ) :م
 كلي الف :ش ( اهلك تاقوألا يف ةماع « ىتم» ةملك نأل ) :م هيف ةعبرألا ةمئألل فالح الو « سلجللا
 اذه راصف يأ :ش ( تئش تقو يأ يف لاق اذإ امك راصف ) :م دمحأو يعفاشلل اًفالخ « عوجرلا

 . معيف « تئش تقو يأ يف كسفن يقلط اهل لاق اذإ امك

 تعقو اهنأ الإ « هنيعب هظفل - ىلاعت هللا همحر - يرودقلا لئاسم نم هذه :يزارتألا لاقو
 لاق اذإ : هلوق دنع ةقرو نم اًبيرق اذه دعب اهركذ « «ةيادهلا» بحاص نأل «« ةيادهلا » يف ةرركم

 يغبني ناك يرودقلا عضو انه ركذو ٠ ريغصلا عماجلا » عضو ةمث ركذو «تئشاذإ قلاط تنأ اهل

 . ةمثامإو « انهامإ عضوم يف امهركذي نأ

 ىلع ردقيال يناثلا ناك نإف « الوأ ادوجوم ةروصلا هذه يف كيلمتلا لئاقلا لاق نإف
 نأب : بيجأو «كلمتلا مزال هنوكل سلجملا ىلع رصتقي لوألا ناك نإو « كلذك سيلو «قالطلا

 يهو « رايتخالا طرش يف امك عناملا رخأتي دقو « كيلمتلا اهماكحأ نم سلجملا ىلع راصتقالا

 . لوصألا هعضومو ةلعلا صصخت ةقيلطت

 ليكوت هنأل ؛عجري نأ هلو «هدعبو سلجم يف اهقلطي نأ هلف يتأرما قلط لجرل لاق اذإو ) م

 « هسفن ماقم هماقأ هنألف ليكولل قيلطتلا زاوج امأ :ش ( سلجملا ىلع رصتقي الو مزلي الف « ةناعتساو

 يف ليكولا نيعي نأ ىلع ردقيدقو يبنجأ ليكولا نألف « سلجملا ديق نودب كلذ زاوج امأو

 مالك نم رهاظف كلذ نع هعوجر زاوج امأو « سلجملا ىلع رصتقي ملف ءردقي ال دقو « سلجلا
 سيلف :ش ( اليكوت ال اًكیلمت ناکف ءاهسفنل ةلماع اهنأل ؛ كسفن يقلط هتأرمال هلوق فالخب ) :م فنصلملا

 . هلوق نع عوجرلا هل
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 لاقو . عجري نأ جوزلل سيلو «ةصاخ سلجملا يف اهقلطب نأ هلف « تئش نإ اهقلط لجرل لاق ولو

 ‹ هتئيشسم نع فرصتي هنأل ؛ همدعك ةئيشم اب حيرصتلا نأل؛ ءاوس لوألاو اذه : -هللا همحر- رفز

 وه كلاملاو « ةئيشملاب هقلع هنأل ؛ كيلمت هنأ انلو .تئش نإ هعب هل ليق اذإ عيبلاب ليكو لاك راصف

 لاق ولو . هلمتحب ال هنأل ؛ عيبلا فالخب « قيلعتلا لمتحي قالطلاو « هتئيشم نع فرصتي يذلا

 عاقيإ كلمتف «ثالثلا عاقيإ تكلم اهنأل ؛ ةدحاو يهف ةدحاو تقلطف « اًتالث كسفن يقلط :اهل

 يبأ دنع ‹ ءيش عقي مل اًنالث اهسفن تقلطف ةدحاو كسفن يقلط : اهل لاق ولو . ةرورض ةدحاولا

 ؟ ةدحاو عقت :الاقو . ةفينح

 ‹ عوجرلا جوزلل سيلو « ةصاخ سلجم يف اهقلطي نأ هلف « تئش نإ اهقلط لجرل لاق ولو ) :م

 قلط : يبنجأل هلوق وهو لوألا لوقلا يأ :ش ( لوألاو ) :م مكحلا اذه يأ :ش ( اذه :رفز لاقو

 حيرصتلا نأل ) :م يعفاشلا باحصأ لاق هبو « مكحلا يف :ش ( ءاوس ) :م ةئيشم ركذ نودب يتأرما

 :م تئش نإ يتأرما قلط هل لاق يذلا لجرلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م وخل اهنأل :ش ( همدعك ةئيشملاب

 ينعي :ش ( عيبلاب ليكولاك ) :م اذه مكح يأ :ش ( تراصف ) :م ةلاحم ال :ش ( هتئيشم نع فرصتي)

 الٌالیکوت نوکی :ش ( تئش نإ هعب ) :م هل لاق اذا ينعي :ش ( هل لیق اذ ) :م اًئیش عیبی الجر لکو اذإ

 . اذه اذكف « ليكوتلا نع ةلأسملا ركذ همالك جرخي الو « اًكيلممت

 يذلا وه كلاملاو « ةئيشملاب هقلع هنأل « كيل ) :م لجرلل جوزلا لوق يآ :ش ( هنأ انلو ) :م

 ربتعيو ‹ ةئيشملا ركذ حصي طرشلا هجو ىلع :ش ( قيلعتلا لمتحي قالطلاو « هتئيشم نع فرصتي
 الف طرشلا هجو ىلع ةئيشملا ركذ هنأل « عيبلاب ليكوتلا فالخب يأ :ش ( عيبلا فالخب ) :ماًمزال

 نم سيل ينعي ‹ طرشلا لمتحي ال يأ :ش ( هلمتحي ال ) :م عيبلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م يشي

 يروثلا لاق انلوقبو « اًمزال ريصي ال ةئيشملا ركذ نودبو « ةئيشملا ركذ حصي الف عيبلا تايضتقم
 . هرايتخاو هتئيشم نع فرصتي ليكولا ليقو ثيللاو

 نل ‹«ةغيصلا نم أال ةيولوألا مدعل «هيلع رمألا ذافن مدع نع رايتخالا كلذ اشن : انلق

 ةغيصلا نم تءاج ةئيشملاف « تئش نإ يبنجألا لاق ىتمف « ةيالو يذ نم تردص اذإ ةمذم ةغيصلا

 . اًمازلإ ال اكلم مالكلا اذه ناكف « ةيكللا ةيصاخ تبثأو ءاًحیرص

 لاق هبو ‹ قافتالاب :ش ( ةدحاو يهف « ةدحاو تقلطف « اًنالث كسفن يقلط :اهل لاق ولو ) :م

 تكلم اهنأل) :م « اهيلإ ضوف ام ريغب تتأ اهنأل « ءيش عقيال : كلام لاقو « دمحأو يعفاشلا

 نم نأل :ش ( ةرورض ةدحاولا عاقيإ كلمتف ) :م همالك ىضتقمب تاقيلطت ثالث يأ :ش ( ثالثلا عاقيإ

 . ءءازجأ كلي لكلا كلي

 هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ءيش عقي مل اًنالث اهسفن تقلطف ةدحاو كسفن يقلط اهل لاق ولو ) :م

 هبو :ش ( ةدحاو عقت ) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م كلامو رفز لاق هبو :ش ( - یلاعت
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 ضوف ام ريغب تتأ اهنأ ةفينح يبألو . املأ جوزلا اهقلط اذإ امك راصف « ةدايزو هتكلم اب تتأ اهنأل

 مسا ثالثلا نأل ‹«ةدحاولا ريغ ثالثلاو < ةدحاولا اهكلم حوزلا نأل اذهو « ةأدتبم تناكف ءاهيلإ

 ‹ ةداضملا ليبس ىلع ةرياغم امهنيب تناكف « هيف بيكر ت ال درف دحاولاو « عمتجم بكرم ددعل

 : هلوق ىلع اقطع :ش ( ةدايزو هتكلم اب تتأ ) :م ةأرملا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م دمحأو يعفاشلا لاق
 ةدحاوو ةدحاو يسفن تقلط تلاق اذإ امك تراصف « ثالثلا يف ةدوجوم ةدحاولا نأل اذهو اجب
 كسفن قتعأ هدبعل لاق وأ « اهترضو اهسفن تقلطف « كسفن يقلط اهل لاق اذإ امكو « ةدحاوو

 اهيلإ ضوف يذلاف « رخآ دبع عم هعابف اذه يدبع عب يبنجأل لاق ول اذكو « هبحاصو هسفن قتعأف
 . وخل كلذ ىلع داز امو « عقي

 يناثلاو « عقي اعرش اهيلإ ضوفي يذلا ثالثلا نإف :ش ( املأ جوزلا اهقلط اذإ امك راصف ) :م

 اهمالك يف :ش (ةأدتبم تناكف « اهيلإ ضوف ام ريغب تنأ اهنأ ةفينح يبألو ) :ماعرش هكليي ال هنأل وغل

 ةدحاولا اهكلم جوزلا نأل ) :م هلوقب كلذ حيضوت ىلإ هب راش :ش ( اذهو ) :م جوزلا مالكل ةبيجم ال

 تناكف « هيف بيكرت ال درف دحاولاو « عمتجم بكرم ددعل مسا ثالثلا نأل « ةدحاولا ريغ ثالثلاو <

 ةبكرب تسيل ةدحاولا نأل :ش ( ةداضملا ليبس ىلع ةرياغم ) :م ثالثلاو ةدحاولا نيب يأ :ش ( امهنيب

 ةدحاو اهلوق فالخب « ددعب سيل ةدحاولاو « ددع ثالثلاو « داحآلا نم بكرم ثالثلاو <

 ثلاثلاو يناثلا مالكلا يفو « اهيلإ ضوف امل ةلثتم نوكت لوألا مالكلاب اهنأل « ةدحاوو ةدحاوو

 . اهترضو اهسفن ىلع تدر ولاذكو « ةأدتبم

 اهلوقب ةأدتبم نوكتو « هيلع ترصتقا ول ةلئتم ىسفن تقلط اهلوقب انه كلذكف : ليق نإف
 . ةدايزلا وغلتف اًنالث

 ةءوطوملا ريغ ىلع ثالثلا عقي ملالإو ددعلاب عوقولا ناك ددعلاب نرق ىتم قالطلا : انلق

 عقيال اًنالث اهلوق لبق تتام ولاذكو « عامجإلاب اًنالث عقي هنأ لاحلاو « اًنالث قلاط تن هلوقب

 . ثالثلا

 كديب كرمأ اهل لاق اذإ جوزلا نأ ديلاب رمألا لصف لوأ « طوسبملا» نم ركذ دق : ليق نإف

 هركذ ام ىلعف « ىليل يبأ نبال اًقالخ « اندنع ةدحاو عقي اًنالث اهسفن تقلط يهو ةدحاولا ىونو

 نأل «اهيلإ ضوف ام ريغب تتأ اهنأل ٠ ءيش عقيال نأ يغبني - ىلاعت هللا همحر - ةفينح وبأ

 . ةدحاولا ريغ ثالثلا

 ىون دقف یون اذإف ءاَّماع نوكی دقو « اًصاخ نوكي دقف ءيشل ضرعتي مل ضيوفتلا : انلق

 لصأ وهاميف تعقو دقف اًنالث تعقواملف « رهاظلل فلاخم ريغ وهو «اًصاحخ اًضيوفت

 . ةدحاولا عقتف « ةدحاولا نم لقأ نوكي ال وهو «ضيوفتلل
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 <« ثالثلا تكلم اهنأل ؛ىلوألا ةلأسملا يف يه اذكو < كلملا مكحب فرصتي هنأل ؛ جوزلا فالخب

 هيف ةعجرلا كلمت قالطب اهرمأ نإو ‹ ىغلتف اهيلإ ضوف اب تتأ امو ثالشلا كلمت مل انه اه امأ

 اهل لوقي نأ ‹ لوألا ىنعمف « جوزلا هب رمأ ام عقو ةيعجر تقلطف نئابلاب اهرمآ وأ « ةنئاب تقلطف
 ؛ةيعجر عقتف ةنئاب ةدحاو يسفن تقلط : لوقتف « ةعجرلا كلمأ ةدحاو كسفن يقلط جوزلا

 ريغ ال اهنأ ثيح نم عقي نأ يغبنيف « اهريغ الو ةرشعلا نيع ال ةدحاولا نأ انبهذم : ليق نإف

 . ثالثلا

 صوصخلاو مومعلا ظافلأ نيب ةرياغملا قوف اهسقنو اهلصأ دادعألا ءامسأ نيب ةرياغملا : اغلق

 « مالعإلا ةلزنب اهنآل « دادعألا ءامسأ نيب يرجي الو « صاخلاو ماعلا نيب زاجملا ىرجم ىرج

 اهريغ ىلع ثالثلا ظفل قالطإ زوجي الو « ثينأتلاو ةيملعلل نيونت ريغب ةئالث فعض ةتس لاقيف

 . هجو لك نم ةتباث امهنيب ةرياغملا نأ ملعف «زاجملا قيرطب الو ةقيقحلا قيرطب ال

 حدقيال رابتعالا اذهو « هنم لوألا لدب اهنم رثكألا روصت مدع رابتعابف اهريغ ال انلوق امأو
 امأو « ةدوجوملا ةرشعلا يف دحاولا نأ عم « لامعتسالاو فرعلا بسحب امهنيب ةرياغم لا توبث

 . ةلاحم ال مودعملا ثالثلا ريغدوجوملادحاولاو « مودعمف انه اه ثالثلا

 :م ةأرملا يأ :ش ( يه اذكو ):م كلملا مكحب يأ :ش ( كلملاب فرصتي هنأل جوزلا فالخب ) :م

 اذإ اميف يهو « ىلوألا ةلأسملا يف كلملا مكحب ةأرملا تفرصت اذكو يأ :ش ( ىلوألا ةلاسملا يف)

 . ةدحاو اهسفن تقلط

 نأل ةدحاولل ةكلام تناكف :ش ( ثالشلا تكلم اهنأل ) :م اًنالث كسفن يقلط اهل لاق دقو
 ةدحاولا نأل «ثالثلاب تناب دقو ةدحاولاب اهرمأ اذإ ام فالخب « اًنمضت ةدحاولا ىلع لدت ثالثلا

 ‹ ةفلاخم ةأرملا تناكف « مازتلالاو نمضتلا مدعل « ازاجم الو ةقيقح إال ثالثلا ىلع اهل ةلالد ال

 . ءيش عقي ملف
 امو ‹« ثالثلا كلمت مل ) :م ثالث تقلطف ةدحاو كسفن يقلط هلوق يف يأ :ش ( انه اه امأ ) :م

 ةعجرلا كلمت قالطب اهرمأ نآو ) :ماهباوجو هلوق نيب ةقفاوملا مدعل :ش ( ىغلتف « اهيلإ ضوف امم تنأ

 تقلطف) :م هيف ةعجرلا كلمت اهنوك لاح قالطب اهسفن قلطت نأب هتأرما جوزلا رمأ نإو يأ :ش ( هيف
 اهسفن قلطت نأب اهرمأ وأ يأ :ش ( نئابلاب اهرمأ وأ ) :م ةنئاب ةقلط اهسفن تقلطف يأ :ش ( ةنئاب
 :ش (لوألا ىنعمف ‹ جوزلا هب رمأ ام عقو ) :م ةيعجر تقلط يأ :ش ( ةيعجر تقلطف ) :م ةنئاب ةقلط

 يسفن تقلط لوقتف ‹ ةعجرلا كلمأ ةدحاو كسفن يقلط جوزلا اهل لوقي نأ) :م كلمت قالطب هلوق وهو

 «رورجملا نم وأ « عقو يذلا ريمضلا نم لاحلا ىلع اقطع بصنلاب :ش ( ةيعجر عقتف ةنئاب ةدحاو

 . ةنئاب جوزلا اهنيع يتلا ةفصلاب ةقلطلا عقت يأ « ةفصلاب هلوق ينعأ
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 نأ يناثلا ىنصعمو. لصألا ىقبيو فصولا وغليف انركذ امك « فصو ةدايزو لصألاب تتأ اهنأل

 اهلوق نأل ؛ ةنئاب عقتف ةيعجر ةدحاو يسفن تقلط : لوقف ةنئاب ةدحاو كسفن يقلط اهل لوقي

 عاقيإ ىلإ كلذ دعب اهنجاحف اهيلإ ضوفملا ةفص نيع امل جوزلا نأل ؛اهنم وغل « ( ةيعجر ةدحاو»

 جوزلا اهنيع يتلا ةفصلاب عقيف لصألا ىلع ترصتقا اهنأك راصف ‹ فصولا نييعت نود لصألا

 هانعم نأل ؛ ءيش عقي مل ةدحاو تقلطف « تئش نإ اًنالث كسفن يقلط اهل لاق نإو . اًيعجر وأ اتئاب

 يقلط اهل لاق ولو . طرشلا دجوي ملف ثالثلا تءاش ام ةدحاولا عاقيإب يهو « ثالشلا تئش نإ

 ةئيشمب تسيل ثالثلا ةئيشم نأل ؛ ةفينح يبأ دنع كلذكف ء اًنالث تقلطف «تئش نإ ةدحاو كسفن

 نأ امك ‹ ةدحاولل ةئيشم ثالثلا ةئيشم نأل ؛ ةدحاو عقت :الاقو .اهعاقيإك ةدحاولل

 فسعتلا اذه نم ملسل ةدحاولا ةفص هنأ ىلع بوصنم ةنئاب لاق ولو « فسعت هلك اذه : تلق

 . هیعجر عمن

 ةدايزب اًضيأ تتأو يأ :ش ( فصو ةدايزو ) :م قالطلا لصأب يأ :ش ( لصألاب تتأ اهنأل ) :م

 وغليف) :م ةدايزو تكلم اب تتأ اهنأل هلوق دنع :ش ( انركذ امك ) :م ةنئاب :اهلوق وهو « فصو

 . قالطلا لصأ يأ :ش ( لصألا ىقبيو ) :م ةنونيبلا وهو :ش ( فصولا

 نأ ) :م ةيناثلا ةلأسملا يأ « :ش (ةيناثلا ىنعمو) :م خسنلا ضعب يفو :ش ( يناثلا ىنعمو ) :م

 يسقن تقلط ) :م لوقت نأ ىلع فطع اًضيأ بصنلاب :ش ( لوقتف « ةنئاب ةدحاو كسفن يقلط اهل لوقي

 اهيلإ ضوفملا ةفص اهل نيع امل جوزلا نأل ؛ اهنم وغل ةيعجر ةدحاو اهلوق نأل ؛ ةنئاب عقتف ةيعجر ةدحاو

 عقيف ‹ لصألا ىلع ترصتقا اهنأك راصف ‹ فصولا نييعت نود لصألا عاقيإ ىلإ كلذ دعب اهتجاحف

 ‹ فصولا عم قالطلا تاذ اهيلإ ضوف جوزلا نأل :ش ( اًيمجر وأ اتئاب جوزلا اهنيع يتلا ةفصلاب

 . فصولا نود لصألا تبثف ‹ فصولا يف تفلاخو اهيلإ ضوف اب تتأ اهنأو

 يعفاشلا لاق هبو :ش ( ءيش عقي مل ةدحاو تقلطف تئش نإ اًنالث كسفن يقلط اهل لاق نإو ) :م

 :ش ( طرشلا دجوي ملف « ثالثلا تءاش ام ةدحاولا عاقيإب يهو ء ثالثلا تئش نإ هانعم نأل ):م كلامو

 ‹ طرشلا لبق ركذ ام هؤازج ناف دعب ركذي مل وأ « ءزج لا نم هل دب الف « طرش تئش نإ هلوق نأل

 تءاش ام ةدحاولا عاقيإبو « ثالثلا تنش نإ لاق اذإ امك راصف « ثالث طرشلا لبق روكذملاو

 . ءيش عقي ملف « طرشلا دجوي ملو ةدحاولا تءاش لب ‹ ثالثلا

 يأ :ش (ةفينح يبأ دنع كلذكف اًنالث تقلطف ,تئش نإ ةدحاو كسفن يقلط اهل لاق ولو ) :م

 ( اهعاقيإك ةدحاولل ةئيشمب تسيل ثالثلا ةئيشم نأل ) :م يعفاشلا باحصأ لاق هبو ءيش عقي مل

 يبآ دنع ءيش عقي مل اًئالث تقلطف هدحاو كسفن يقلط اهل لاق ول اميف ةدحاولا عاقيإك يأ :ش

 نأ امك ‹ ةدحاولل ةئيشم ثالثلا ةئيشم نأل «ةدحاو عقت :الاقو ) :م هانيب امل - ىلاعت هللا همحر - ةفينح
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 ‹ تئش نإ تئش تلاقف تئش نإ قلاط تنآ اهل لاق ولو . طرشلا دجوف ةدحاولل عاقيإ اهعاقيإ

 ةقلعمل اب تت يهو « ةلسرملا ةئيشملاب اهقالط قلع هنأل « رمألا لطب قالطلا يوني هتئش : جوزلا لاقف

 هلوقب قالطلا عقي الو « اهدي نم رمألا جرخف « اهينعي ال اب تلغتشا يهو ‹ طرشلا دجوي ملف

 ءاهقالط ايئاش جوزلاريصيل « قالطلا ركذ ةأرملا مالك يف سيل هنأل « قالطلا ىون نإو « تئش هش

 ذإ ؛ آادتبم عاقبإ هنأل « ىون اذإ عقي كقالط تئش : لاق ول ىتح« روكذملا ريغ يف لمعت ال ةينلاو

 .دوجولا نع ئىبن ال هنأل ؛كقالط تدرأ :هلوق فالخب .دوجولا نع ئبنت ةئيشملا

 وهو « ءازجلا هيلع بترتو :ش ( طرشلا دجوف ةدحاولل عاقيإ ) :م ثالثلا عاقيإ يأ :ش ( اهعاقيإ

 . ةدحاولا عوقو

 لطب قالطلا ىوني هتئش : جوزلا لاقف« تئش د نِإ تئش تلاقف « تئش نإ قلاط تنا اھل لاق ولو ) :م

 :م يشب ةقلعلا ريغ ينعي :ش  ةلسرلا ةئيشلاب اهتالط قلع هنال ) : قالطلا عقب ال ينعي :ش ( رمال

 (يهو طرشلا دجوي ملف ) :م جوزلا ةئيشمب ةقلعملا ةئيشملاب تتأ ةأرملا ينعي ةقلعم اب تتأ :ش ( يهو)

 دوجول :ش ( اهدي نم رمألا جرخف ) :م اهجوز اهتفلاخمب :ش ( اهينعي ال اب تلغتشا ) : م ةأرملا يأ :ش

 . ضارعإلا ليلد

 ريصبل قالطلا ركذ ةأرملا مالك يف سيل هنأل « قالطلا ىون نإو تنش هلوقب قالطلا عقي الو) :م

 ريغ يف ال ظوفللا يف لمعت ةبنلا نأل :ش ( روكذلا ريض يف لمعت ال ةينلاو ءاهقالط ايتاش جوزلا

 كقالط تئش د :لاق ول یتح ) :م . اًتیش عقی الف « تئش تئش نإ تئش : هلوق يف الإ روكذمب سيل قالطلاو

 ءيشلاو « ءيشلا نم نم ةذوخأم اهنأل :ش ( دوجولا نع ءىبنت ةئيشملا ذإ ءادتبم عاقيإ هنأل « ىون اذإ عقي

 هلوق فالخب ) :م هعاقيإب قالطلا فالخب « تدجوأ ىلع - تئش - هلوق ناکف « دوجولل مسا

 ةرابع ةدارإلا ىنعم نأل :ش ( دوجولا نع ئبني ال ) :م تدرأ ظفل نأل يأ :ش (هنأل كقالط تدرأ

 . ةبلاط يأ « «  توملا ةدئار ىمحلا » :-مالسلا هيلع - لاق « بلطلا نع

 هذه امف «ةدحاو ةئيشملاو ةدارإلا نأ نيدلا لوصأ يف انؤاملع بهذ ليق نإف : لمكألا لاقو

 هللا ىلإ ةبسنلاب ةيوستلاو «دابعلا ىلإ ةبسنلاب ةقرفت امهنيب نوكي نأ زوجي : باوحلاف ؟ ةقرفتلا

 . ىهتنا ‹ دابعلا فالخب « ءاش ام دجوي امك دج وي یلاعت هبلطی ام نأل « یلاعت

 . «ةيريهظلا دئاوفلا» نم هركذ يذلا اذه : تلق

 فلأ يف ربيخ ا هللا لوسرازغ : لاق عفرملا نب نمحرلا دبع نعو )١/ ۹٤( عمجملا يف يمثيهلا لاق (1))

 كلذ اوركذف ةي هللا لوسر اوتأف ىمحل ا مهيتشغف اهيف سانلا عقوف هكاوفلا نم ةرضخم يهو اهحتتفاف ةئانامثو

 هفرعأ ملو نوراه نب ربحملا هيفو يناربطلا هاور : لاق مث ثيدحلاركذو . . توملا ةدئار ىمحلا نإ : لاقف هل

 ملو نوراه نب ربحملاو ديبع نب حيرف هيفو يناربطلا هاور هيف لاقو ىرحأ ةرم هركذو « تاقث هلاجر ةيقبو
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 امهلاثمأو « لهج يبأو نوعرف نم نايإإلا بلط ىلاعت هللا نأل ليق نإف : يكاكلا لاقو

 : انلق « مهرشكأ نم دجوي ملو نينمؤملا عيمج نم ىوقتلا بلطو « مهنم دجوي ملو « رمألاب
 وهو « دبعلا رايتخاب هل قلعت ال بلطو « فيلكتلا بلط :نيعون ىلع ىلاعت هللا نم بلطلا
 ‹ هنع هزنم وهو « زجعلا مزلم نكي ملولذإ ٠ اهمزاول نم دوجولاو ةدارإلاو ةئيشملاب ىمسلملا
 . دابعلا فالخب

 ‹ لكشم هنكلو « ةلأسملا هذه نايب يف بتكلا ةماع يف هيلإ ريشأ ام اذه : ةمالعلا يخيش لاق

 ةرسفم ةيثشملا نإف «كلذك سيلو « ةئيشملل يلصألا ينغملا وه داجيإلا نأ ىلإ ريشي هوركذ ام نأل
 مالك بيكارت يفو « ثيدحلاو نآرقلا يف ةلمعتسمو « داجيإلاب ال ةدارإلاب ةغللا بتك رثكأ يف

 يالا : ءاسنلا € ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو # ىلاعت هللا لاق « ءاحيإلا نود ةدارإللا ىنعمب سانلا

 نأ تئش نإ» : مالسلا هيلع لاقو « (۷ ةيآلا : ىروشلا)  هتمحر يف ءاشي نم لخديو ۸ ( 

 ال كقالط تئش لوقي لئاقلا نأ هصخلمو . مالكلا لاطأو « دعقاف دعقت نأ تئش نإو « مقف موقت

 ءاش ردصم ةئيشملا نأل ‹ لعفلا هنم ذخأو ءاردصم دوجولا ىنعمب وه يذلا لعج عاقيإلا ىري

 نألف « تدجوأ ىنعمب تئشو « داجيإلا ىنعمب ءيشملا نوكي نأ لمتحي قيرطلا اذهف دارأ ىنعجب

 ىنعم لمتحت ال اهنإف ةدارإلا فالخب « ةينلا ىلإ جاتحيف ‹ دجوي ال ظفللا اذه لمتحم داجيإلا

 كقالط تيوه كلوق يف امك « الحم فداصت مل ةينلا نأل « ىون نإو قالطلا هي عقي الف داجيإلا
 . كقالط تبجأو

 نإو ‹ قلاط يهف تئش تلاقف « قالطلا هب يوني قالطلا يئيش اهل لاق ولو «طوسبملا» يفو

 ٠ ۰ . قلطت ال ةين هل نكي مل
 نأل « ىون نإو الطاب ناك « تلعف دق تلاقف « قالطلا ىوهأ وأ قالطلا يديرأ اهل لاق ولو

 مزلأ نيقولخملا تافص يف ةئيشملا نأل اذهو « عقيال ةينمث تلاق ولف « نمث عون دبعلا نم ةدارإلا

 ‹ ةدارإلا ركذت دقو ءالقعلا ريغ ىلإ ةفاضم ركذت ال ةئيشملا نأ ىرت الأ « ةغل ىوهلاو ةدارإلا نم

 ىلإ سيلو « (۷۷ ةيآلا : فهكلا ) هماقأف ضقني نأ ديري ارادج اهيف ادجوف # ىلاعت هللا لاق

 . لمأت هيفو « ةدارإ رادجلا

 ةغللا لهأ نم نأل « فيعض ةئيشملاو ةدارإلا نيب قرفلا نم هولاق يذلا اذه : يتزارتألا لاق
 ' . امهنيب اوقرفي مل « امهريغو « «ناويدلا» بحاصو يرهوج لاك

 . ةدارإلا يه ةئيشملا :ةزومهملا فلألا باتك يف « حاحصلا » يف يرهوجلا لاق

 يف انباحصأ حرص دقو « « ناويدلا» يف لاق اذكو « ةئيشملا يه ةدارإلا : لادلا باب يف لاقو

 ركذت ال ةغيشملا نأ ةمئألا سمش لوقو ةئيشملاو ةدارإللا نيب ةنسلا لهآ دنع قرف ال نأ مالكلا بتك
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 يتأملا نأ انركذ امل -دعب ئجي مل رمألا - اذك ناك نإ تئش وأ « يبآ ءاش نإ تئش تلاق اذإ اذكو

 ىضم دق رمألااذك ناك نإ تئش دق تلاق نإو . رمألا لطبيو قالطلا عقي الف  ةقلعم ةئيشم هب

 وأ ‹ تئش ام اذإ وأ ‹ تئش اذإ قلاط تنآ اهل لاق ولو . زجنم نئاكک طرشب قيلعتلا نأل ؛ تقلط

 رمألا تدرف تئش ام یتم وأ ؛ تئش یتم

 : حالصإإلا يف دشنأ تيكسلا نبا نأل ؛ رظن هيف ءالقعلا ريغ ىلإ ةفاضم

 ءاملاو شيشحلاو ريعشلا نم ءاش امل ةبرق ىتأ اذإ ءارفع رامجه اًبحرم اي

 ‹ ةغللا لهأ دنع روهشم وهو « جريزلا يناريسلا هللا دبع نب نسحلا نب دمحم وبأ هحرشو
 لثم يف لمعتست ال ةئيشملا نأ ملسن الو « ةقيقحلا يف انمالكو « زاجم ىمحلا ىلإ ةدارإلا دانسإو

 ىلع ةينبم اًضيأ ىه نوكتف «دوجولاب نيرودقملا دحأ صيصختب ةدارإلا اورسف دقو « اًراجم كلذ

 كقالط تدرأ هلوقب عقي نآ يغبنيف « قافتالاب كقالط تنش هلوقب قالطلا عقي مث « دوجولا
 »يف لاقو هلوقب «ىواتفلا ةصالخ» يف هركذ ام هديؤي « ىنعملا يف ءاوس « نافدارتم امهنأل < ءاًضيأ

 ۰ . ىهتنا .ءاوس كلذ لك“ سايقلا» يفو «ىقتنملا

 تلاق اذإ اذكو ) :م« هانركذ دقو لصألا يف يذلا ةمئألا سمش مالك عبتن ال نأ لصاحلاو

 يف اًضيأ قالطلا عقي ال اذكو يأ :ش ( دعب ئجي مل رمألا ءاذك ناك نإ تئش وأ « يبأ ءاش اذإ تئش

 ال) :م هوحنو رادلا ىلإ لخد اذإ تئش اهلوق وحن ( دعب ءىجي مل رمألا ): هلوق « نيتروصلا نيتاه

 الف ) :م اهدي نم رمألا لطبف « ةلسرم ةئيشمب اهيلإ ضوف جوزلاو:ش ( ةقلعم ةئيشم هب نئابلا نأ انركذ

 . اهيلإ ضوف اميف اهجوز تفلاخ اهنأل :ش ( رمألا لطبيو « قالطلا عقي

 رمأب اهتئيشم تقلع اذإ ينعي :ش ( تقلط ىضم دقق رمألا اذك ناك نإ تئش دق تلاق نإو ) :م
 نئاك طرشب قيلعتلا نأل ) :م قالطلا عقي رادلا يف وهو « رادلا يف يبأ ناك نإ تلاق نأب . ضا

 . انقوف ءامسلا تناك نإ قلاط تنأ هلوقك « قيلعت ال لاحلا يف ينعي :ش ( زجنم

 ثيح لعف هنآ ملعي وهو « اذ لعف نإ يدوهي وه لاقو لجرلا فلح اذه ىلع دري :ليق نإف
 رفكيال هنأل دريال هنأب : بيجأو « اًرفاك ناكل اًقيقحت ناك طرشب قيلعتلا ناك ولف + هرفكب مكحي ال

 اب ىلع رفکی ال هل تماس نتو «لصالا درطا فک هل يزال اقم نب دمحم نع يورام یلع

 . عاجش نبا نع يور

 اذهب وهو «داقتعالا ليدبتب نوكي اغنإ رفكلا نأل « رفكي ال اغإ لوقنف اًضيأ فسوي يبأ نعو

 نع ةيانك هلاثمأو اذه لوقن وأ « هتلاقم يف قدصي نأ دصق لب داقتعالا ليدبت دصقي مل مالكلا

 . ملسملا ريفكت نع اًيماحت امهيلع لمحيف « اًفرع نيميلا

 رمألا تدرف ؛تئش ام یتم وآ < تئش ىتم وأ « تئش ام اذإ وأ ‹ تئش اذإ قلاط تن اھل لاق ولو ) :م
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 ىف ةماع ىهو « تقولل امهنألف ؛ ام ىتمو ىتم ةملك امأ« سلجما ىلع رصتقي الو « ادر نكي مل

 رمألا تدر ولو « عامجإلاب سلجملا ىلع رصتقي الف « تئش تقو يأ يف لاق هنأك « اهلك تاقوألا

 دتري ىتح ةئيشملا لبق اًكيلمن نكي ملف«تءاش يذلا تقولا يف قالطلا اهكلم هنأل ؛ ادر نكي مل

 لك يف قيلطتلا كلمتف « لاعفألا نود نامزألا معت اهنأل « ةدحاو الإ اهسفن قلطت الو « درلاب

 دنعو «امهدنع ءاوس «ىتم»و امهف ءام اذإو اذإ :ةملك امأو . قيلطت دعب اًقيلطت كلمت الو «نامز

 راص رمألا نكل ‹ تقولل لمعتست امك طرشلل لمعتست تناك نإو -هللا همحر- ةفينح يبأ

 كشلاب جرخي الف ءاهديب

 «عامجإلاب :ش ( سلجملا ىلع رصتقي الو ) :م كلذ دعب ةدحاو اهسفن قلطت نأ اهلف :ش ( ادر نكي مل

 ال ةدحاو اهسفن قلطت نأ اهلف « رخآ مالك وأ رخآ لمع يف تذخأ وأ سلجملا نم تماق اذإ ىتح

 ؛ ام ىتمو ىتم: ةملك امأ ) :م هلوقب ةروكذملا روصلا هذه يف رمألا ةيفيك نايب يف عرش مث « ريغ

 تاقوألا معتف ۰ ةماعام ىتمو ىتم اتملك يأ :ش ( اهلك تاقوألا يف ةماع يهو « تقولل امهنألف

 تقو يأ يف قالطلا اهيلإ ضوف جوزلا نأل « ادر اهدر نكي ملف « لعفلا ميمعتل تسيلو « اهلك

 . تقولا مومعل :ش ( عامجإلاب سلجملا ىلع رصتقي الف تئش تقو يأ يف لاق هنآك ) :م تءاش

 تقو يأف :ش ( تءاش يذلا تقولا يف قالطلا اهكلم هنأل ؛ ادر نكي مل رمألا تدر ولو ) :م

 ةدحاو الإ اهسفن قلطت الو درلاب دتري ىتح ةئيشملا لبق اًكيلمت نكي ملف ) :م هيف اهسفن قلطت تءاش
 مومعل :ش ( نامز لك يف قيلطتلا كلمتف « لاعفألا نود نامزألا معت ) :م ىتم ةملك نأل :ش ( اهنأل

 ىتم ةدحاو ةقيلطت الإ كلمت ال هلصاح :ش ( قيلطت دعب اًقيلطت كلمن الو ) :م نامزألا يف یتم

 . لعفلا ميمعتل ال « تقولا ميمعتل ىتم نأ انلق انأل «تءاش

 :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ءاوس ىتمو امهف ؛ ءام اذإو اذإ :ةملك امأو ) :م

 اهديب راص رمألا نكل « تقولل لمعتست امك طرشلل لمعتست تناك نإ -هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو)

 . درلل احيحصت انه طرشلا ىلع لمحي :.تلق نإف . :ش ( كشلاب جرخي الف

 ةدارإ نأل « قيلعتلا هنع ردص نأ بجو نمم درلا ردص اذإ طرشلا ىلع لمحي اغنإ : تلق

 احيحصت طرشلا ىلع لمحي ال اذهلف « هنم درلا ردص نب ال هنم قيلعتلا ناك نيب صتخت طرشلا

 .درلل

 سلجملا نع مايقلا دعب ةئيشملا اهل ىقبي ال نأ يغبني تئش ىتمو تئش اذإ : هلوق يف : تلق نإف

 ةرم ةئيشملا اهل ىقبي ال ىتح ةدحاو ةئيشم اهيلإ ضوفمل ا نأل « ءاشأ ال هلوقب سلجلملا عطقنا اذإ وأ

 يف ليق « ءاشأ ال تلاقف «قلاط تنأف تئش نإ هلوق ىف امك « ةدحاو تئش هلوق دعب ىرخأ

 نأل « ةدحاو ةئيشم داجيإب قيلعت ثنحلا نأل « ثنحلا قح يف ةدحاو ةثيشم اهب تباثلا : هباوج

 ‹ ةثيشملا هذه ىنعجب ربلاف « ةئيشم يضتقي - تئش نإ : هلوق نإف « ةركن ةئيشم يفنب قلعت ربلا
°۲ 



 ىتح ةدحاو دعب ةدحاو اهسفن قلطت نأ اهلف تئش املك قلاط تنأ اهل لاق ولو. لبق نم رم دقو

 كلملا ىلإ فرصي قيلعتلا نأ الإ « لاعفألا راركت بجوت «املك» ةملك نأل ؛ اًنالث اهسفن قلطت

 . ثدحتسم كلم هنأل ؛ ءيش عقب مل اهسفن تقلطف رخآ جوز دعب هيلإ تداع ول ىتح « مئاقلا

 . عامتجالا مومع ال دارفنالا مومع بجونت اهنأل ؛ ةدحاو ةملكب اًنالث اهسسفن قلطت نأ اهل سيلو

 نيأ وأ ٠ تئش ثيح قلاط تنأ: اهل لاق ولو .اًعمجو ةلمج عاقيإلا كلمت الف كلذك ناك نإف

 . ءاشت ىتح قلطت مل ؛ تئش

 يفنب ربلا متي ااف يفنلا يف معت ةركنلا تناك اذإو «صخت تابثإلا يفو . معت يفنلا يف ةركنلاو

 . نيميلا ىقبتف دجوي ملو « ةئيشملا

 اذإ قلاط تنأ : هلوق يف نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ لصف يف ينعي :ش ( لبق نم رم دقو ) :م

 . كقلطأ مل

 اهسفن قلطت ىتح « ةدحاو دعب ةدحاو اهسفن قلطت نأ اهلف « تئش املك قلاط تنأ اهل لاق ولو ) :م

 - ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم : هيف اهتروصو « ريغصلا عماجلا لئاسم نم هذه :ش ( اتالث
 نم تماق نإو اهسفن قلطت نأ اهل لاق « تئش املك قلاط تنأ هتآرمال لاق لجر يف - هللا همحر

 نأل) :م اًنالث اهسفن قلطت ىتح « ةدحاو دعب ةدحاو رخآ مالك وأ رخآ لمع يف تذخأو اهسلجم

 ( مهدولج تجضن املك) :م ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو :ش ( لاعفألا راركت بجوت ٠ املك» ةملك

 . ثالثلا يفوتست نأ ىلإ ةئيشم دعب ةئيشم اهل كلذك ناك املف ١١( ةيآلا : ءاسنلا)

 ىلإ فرصي ) :م تئش املك قلاط تن هلوق وهو « قيلعتلا نأ ريغ يأ :ش ( قيلعتلا نأ الإ) :م

 ؛ ءيش عقب مل اهسفن تقلطف رخآ جوز دعب هيلإ تداع ول ىتح ) :م هتمصع يف ينعي :ش ( مئاقلا كلملا

 هذهل يأ :ش ( اهل سيلو ) :م لوألا جاوزلاب مئاقلا كلملا دعب ددجتم ينعي :ش ( ثدحتسم كلم هنأل
 يأ :ش ( اهنأل ةدحاو ةملكب اًنالث اهسفن قلطت نأ ) :م تئش املك قتلاط تنأ اهجوز اهل لاق يتلا ةأرملا

 ال يأ :ش ( عامتجالا مومع ال ) :م ةلمج ال ادرف يأ :ش ( دارنالا مومع بجوت ) :م املك ةملك نآل

 . اًنالث يسفن تقلط لوقت نأب ةدحاو ةملكب اًنالث اهسفن قلطت نأب عامتجالا مومع بجوت

 يأ :ش ( عاقيإلا ) :م ةأرملا يأ :ش ( كلمت الف كلذك ) :م املك ةملك ينعي :ش ( ناك نإف ) :م
 : لوقت نأ ةلمجل اب دارأ : ليقو دحاوامهانعم : ليق :ش (اعمجو ةلمج) :م قالطلا عاقيإ

 . حصأ لوألاو « تقلطو تقلط : لوقت نأ عمجمل اب دارو ءاًئالث يسفن تقلط

 عوقو قلع هنأل :ش (ءاشت ىتح قلطت مل تئش نبأ وأ « تئش ثيح قلاط تن اهل لاق ولو) :م

 « ناكملاب قالطلل قلعت الو « ةيناكملا فورظلا نم نيأو ثيح نأل ٠ طرشلاب ةقيقحلا يف قالطلا

 طرشلل اًقلعم قالطلا يقبف «اًوغل ناكملا ركذ ريصيف « ةنكمألا عيمج يف عقاو ناكم يف عقاولا نأل
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 ال قالطلاو « ناكملا ءامسأ نم «نيآ»و« ثيح» ةملك نأل اهل ةئيشم الف اهسلجم نم تماق نإو

 اًقلعت هل نأل؛ نامزلا فالخب سلحجلا ىلع رصتقيف « ةئيشملا قلطم ركذ ىقبيو وغيلف ناكملاب هل قلعت

 قلاط تنأ اهل لاق نإو . اًمومعو اًصوصخ هرابتعا بجوف « نامز نود نامز يف عقي یتح « هب
 « ةأرملا ةئيشم لبق هانعمو « ةعجرلا كلمت ةقيلطت تقلط تئش فيك

 الف اهسلجم نم تماق نإو) :م . تئش نإ « قلاط تنأ : لاق هنأكف ءءاشت ىتح عقي الف اهيبشت

 ( ناكملا ءامسأ نم «نيآ»و «ثيح» ةملك نأل) :م تئش نإ قلاط تنأ : هلوق يف امك :ش ( اهل ةئيشم

 ةلمجلا ىلإ ةفاضإلا مزليو « نامزلل درت دقو : شفحخألا لاقو . اًقافتا ناكملل ثيح ةملك :ش

 طرشلا ىنعم هتنمض ةفاكلا اب تلصتا نإو ءدرفملا ىلإ اهتفاضإ تردنو < ةيلعف وأ تناك ةيمسالا

 . ناكملا نع لاوس نيأ ةملكو

 ركذ وغلي يأ :ش (وغليف ناكملاب هل قلعت ال قالطلاو) هناكم نع لأست اغنإف ؟ديز نيأ :تلق نإو

 ىلع رصتقيف) :م تئش نإ قلاط تنأ : لاق هنأكف :ش ( ةئيشملا قلطم ركذ ىقبيو) :م نيأو ثيح

 . تئش نإ قلاط تنأ : هلوق يف امك :ش (سلجلا

 امك «قالطلا عقي نأ يغبنيف « تئش نإ قلاط تنأ : هلوق ىقبيف ناكملا ركذ اغل اذإ :تلق نإف

 . ؟طرشلا ىنعم امهيف نيأ نمف ةعاسلا قالطلا عقي هنإف « رادلا تلخد قلاط تنأ : لاق ول

 اًبرض ناديفت اًضيأ طرشلا فورحو «ريخأتلا نم اًبرض ناديفي نيأو ثيح نإ : اولاق :تلق
 . طرشلا فرح نع اًزاجم نالعجيف « ريخأتلا ىنعم يف ناكر تشيف « ريخأتلا نم

 نع اًزاجم العجي ال ملف « سلجملا نع مايقلاب لطبي الف « اذإ نع اراجم العج اذإ : تلق نإف

 .؟اذإ

 يف ًالصأ تناكف « طرشلا ىنعم يف اهضحمتل « ىلوأ نأ نع اًزاجم امهلعج نأب : بيجأ

 . هريغ نم ىلوأ لصألاب رابتعالاو « بابلا

 ءزج نامزلا نأل « نامزلاب اًقلعت قالطلل نأل يأ :ش ( هب اًقلعت هل نأل ؛ نامزلا فالخب) :م
 ينعي :ش (نامز نود نامز يف عقب ىنح) :م نامزلا ىلع قالطلا لعف لديل « لعفلا ةيهام يف لخاد

 :ش (اًصوصخ) :م نامزلا رابتعا يأ :ش (هرابتعا بجوف) :م ضام نامز نود لبقتسم نامز يف عقي
 ‹تئش تقو يأ يف قلاط تنأ : لاق ول :ش (اًمومعو) :مادغو قلاط تنأ : لاق ولامك

 قلاط تنأ : اهل لاق نإو) :م . بجو ينعأ « لعفلا هلماعو « هرابتعا نم زييمتلا ىلع امهباصتناو

 لعافلاو لعفلا نم ةلمج « ةعجرلا كلمت : هلوق :ش ( ةعجرلا كلمت ةقيلطت تقلط تئش فيك

 ركذ هنأل « دمحم لوق ىنعم يأ :ش ( هانعمو) :م هلوقو . ةقيلطت : هلوقل ةفص تعقو لوعفملاو

 امأ :ش (ةأرملا ةئيشم لبق) :م اهيف ةعجرلا كلمت ةقيلطت تقلط : لاقو . «ريغصلا عماجلا »يف ةلأسملا



 دنع نأل ؛ لاق امك وهف تيون كلذ : جوزلا لاقو . اًنالث تلاق وأ ةنئاب ةدحاو تعش دق :تلاق نإ
 ىلع وأ ةنئاب ةدحاو دارأ جوزلاو اًنالث تدارأ اذإ امأ . هتدارإو اهتئيشم نيب اطملا تبنت كلذ
 هرضحت مل نإو ‹« جوزىلا عاقيإ يقبف « ةق ةتارلا مدعل هنر افلهنال + ةيعسجر ةلحاو عقت بلقلا
 لصألا يف لاق - هللا همحر - لاق. رييختلا بجوم ىلع ابرج - اولاق اميف - اهتئسيشم ربتعت ةينلا

 وأ ةنئاب وأ ةيعجر ءاشتف ةف ةأرملا عقوت ملام عقي ال امهدنعو - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق اذه

 . اًنالٹ

 : تلاق نإف) :م : هلوق ىنعم وهو جوزلا هاون اذإ كلذ عقي ثالثلا وأ ةنئابلا ةدحاولا ةأرملا تءاش اذإ
 : تلاق وأ يأ :ش (تلاق وأ) :م تئش تئش فيك قلاط تنأ : هلوق بیقع ينعي :ش ( ةنئاب ةدحاو تئش دق

 هتلاق ام تیون : جوزلا لاق لاحلاو يأ :ش (تيون كلذ جوزلا لاقو) :م تاقلط :ش ( اًالث) :م تئش
 دنع نأل ) :م جوزلا لاق امك رمألاف يأ :ش (لاق امك وهف) :مثالثلابو ةدحاولاب ةنونيبلا نم ةأرملا
 نيب يأ :ش (هتدارإو اهتئيشم نيب ةقباطملا تبثت تبثت) :م تيون كلذ جوزلا لوق دنع نأل يأ :ش ( كلذ

 تاقلط ثالث يأ :ش (اًئالث تدارأ اذإ امأ) :م ركذ ام ىلع عقاولا نوكيف « جوزلا ةدارإو ةأرملا ةئيشم
 نأب :ش (بلقلا ىلع وأ) :م ةنئاب ةدحاو ةقلط جوزلا دارأو يأ :ش ( ةنئاب ةدحاو دارأ جوزلاو) :م
 ( ةقفاوملا مدل اهفرصت ىغل هنأل ةيعجر ةدحاو عقي) :م اًنالث جوزلا دارأو « ةنئاب ةدحاو ةأرملا تدارأ
 فيك قلاط تنأ : هلوق يف ينعي :ش (جوزلا عاقيإ يقبف) :م جوزلا لوقو اهلوق نيب ةقباطملا يأ :ش
 . هفصوب دتعي الف « قالطلا لصأ هنأل « تئش

 تءاش ام عقيف :ش (اهتنيشم ربتعت) :م اًئيش جوزلا وني مل اذإ ينعي :ش (ةينلا هرضحت مل نإو) :م
 ىلع اًيرج) :م نورخأتملا لاق اميف يأ :ش (اولاق اميف) :م ثالثلا وأ ةنئابلا ةدحاولا تءاش ءاوس
 ىلع يرجيف «تئش فيك : هلوقب قالطلا فصو يف اهريخ جوزلا نأل :ش (رييختلا بجوم
 . نيمدقتملا نم صن هيف دري مل هنأل : اولاق اميف فنصملا لاق اغنإو « هرييخت بجوم

 ءريغصلا عماجل ا ةراشإ ىلع اًتيش جوزلا وني ي ملاذإ يعجرلا عقي هنآ رهاظلاو : يزارتألا لاق
 نئابلا عقي ال ايش وني ملاذإ هنأ ملعف < « جوزلا ىوناذإ اهتئيشمب ثالثلا وأ ةنئابلا ةدحاولا عقو هنأل
 . يعجرلا وهو « قالطلا لصأ عاقيإ يقبف « ثالثلاو

 طوسبملا يف دمحم لاق يأ :ش (لصألا يف لاق) :م : فنصملا يأ :ش ( - هللا همحر - لاق) :م

 يبأ لوق ةروكذملا ماكحألا نم روكذملا يأ :ش ( هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبآ لوق اذه) :م
 يف فالخلا ركذي مل - هللا همحر- ادمحم نأل كلذ فنصملا لاق اغنإ « -ىلاعت هللا همحر- ةفينح

 ءيش عقي ال : ينعي : :ش (ةأرلا عقوت ملام عقبال امهدنعو) :م لصألا يف هركذ اغإو «ريغصلا عماجلا
 ءاشت وأ :ش (ةنئاب وأ) :م ةيعجر ةقيلطت يأ :ش (ةيعجر) :م ةأرملا يأ :ش ( ءاشتف) :م ةأرملاأشت ملام
 . ءايشألا هذه نيب ةريخم اهنأ لصاحلاو « تاقيلطت ثالث ءاشت وأ يأ :ش (ائالث وأ) :م ةنئاب



 قيلعت نم دب الف ‹ تءاش ةفص يأ ىلع اهيلإ قيلطتلا ضوف هنآ امهل. قاتعلا فالخلا اذه ىلعو

 يبألو. هدعب وأ لوخدلا لبق ينعأ « لاوحألا عيمج يف ةئيشملا اهل نوكتل اهتشيشمب قالطلا لصأ

 هفصو يف ضيوفتلاو « تحبصأ فيك لاقي « فاصيتسالل «فيك «» ةملك نأ - هللا همحر- ةفينح

 ‹ هعوقوب قالطلا دوجوو « هلصأ دوجو يعدتسي

 . اًنالث اهقلطي نأ هعسي ال جوزلاو ءاًنالث اهسفن قتلطت نأ اهل حابي فيك :ليق نإف

 ةئيشمب ال ةردقلا ةئيشمب اًنالث اهسفن تءاش نإ : هلوقب دارملا نوكي نأ زوجي هنأب : بيجأ

 نع يور هنأ ىلع (رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف :  ىلاعتو كرابت هلوق يفامك « ةحابإلا

 تقلط ول : «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو ءرييختلا يف اهل حابي كلذ نأ ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا

 ول اهنأل ‹ كلذ ىلإ ةرطضم اهنأل هركي ال ةفينح يبأ لوق ىلع نيتنث وأ امهلوق ىلع اًنالث اهسفن
 . كلذ جوزلا عقوأ ول ام فالخب « اهدي نم رمألا جرح تقرف

 ينعي :ش (قاتعلا) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلا اذه ىلعو) :م

 لبق قتعيال : امهدنعو «هل ةئيشم الو لاحلا يف هدبع قتعي تئش فيك رح تنأ هدبعل لاق اذإ

 . يعفاشلا لاق هبو « ةئيشملا

 دبالف « تءاش ةفص يأ ىلع اهيلإ قيلطتلا ضوف هنأ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م

 ال فصولا نأل .تءاش فيك عقي ال هلصأ قلعتي مل اذإ هنأل :ش (اهنشيشم قالطلا لصأ قيلعت نم

 لبق ينعأ) :م ناك ءاوس ينعي :ش (لاوحألا عيمج يف ةشيشملا اهل نوكتل) :م لصألا نودب ققحتي

 اهتتيشم نودب قالطلا عقي الف « هدعبو لوخدلا لبق ينعأ : هلوقب هرسف دقو :ش ( هدعب وأ لوخدلا

 . تئش نيأ وأ تش ثيح وأ تئش مک وأ تئش نإ قلاط تنآ : هلوق يف امك « امهدنع

 فصو نع لاؤسلل يأ :ش ( فاصيتسالل فيك ةملك نأ - ىلاعت هللا همحر - ةفينح ييألو ) :م

 ىلع لمعتسيو مسا وهو « شيوشت كب مأ حيحص : يأ :ش (؟تحبصأ فيك : لاقي) :م ءيشلا

 اًماهفتسا نوكي نأ هيف بلاغلا وه :يناثلاو «عضت فيك وحن اعرش نوكي نأ : امهدحأ : نيهجو

 ةيآلا: ةرقبلا) (هللاب نورفكت فيك : ىلاعت هلوق وحن يقيقح ريغو ءاديز فيك وحن «ةقيقح
 فصول ناك تاذلا نأل « لاخلا لاؤسل فيك عضو ناک هنإف ‹« بجعتلا جرخم جرخ هنإف (۸

 اهل ةئيشم ال ءاهب لوخادملا ريغ يف نكلو «هلصأ نود ةئيشملاب اًقلعتم ددعلاو ةنونيبلا يف قالطلا

 ‹ جوزلا ةين تقفاو اذإ تءاش ام عقي اهب لوخدملا يفو . ةنونيبلا لوصحل ‹قالطلا لصأ عوقو دعب

 . يعجرلا قالطلا عقي تفلاخ اذإو

 لصأ يأ :ش (هلصأ دوجو يعدتسب) :م قالطلا فصو يأ :ش (هفصو يف ضيوفتلاو) :م

 . قالطلا عوقوب يأ :ش (هعوقوب قالطلا دوجوو) :م هب مئاق فصولا نأل ٠ قالطلا



 ‹ ددعلل نالمعتسي امهنأل « تءاش ام اهسفن تقلط« تئش ام وآ تئش تئش مك قلاط تن اهل لاق نإو

 اذه نأل ءار ناك رمالا تدر نإو « لطب سلجلا نم تماق ناف «تءاش داع يآ اهبل ضو دق

 . لاحلا يف باوجلا يضتقيف ةيف «لاحلا يف باطخ وهو « دحاو رمأ

 ام تابثإ يف هلبقتسم يف نوكي نأ بجيف « اهنئيشم ىلإ هفصو يف اًضيوفت ناك ال :تلق نإف
 ۰ . تاضيوفتلا رئاس يف امك « جوزلا ةين الب تءاش

 ةين الب ثالثلا وأ ةنونيبلا فصو تابثإ يف ةئيشملا اهل نأ ركذ يزارلا ركب اب نأب : بيجأ

 . صاصجلا لوق باتكلا يف ركذ امو «جوزلا

 نأل يأ :ش (امهنأل ؛تءاش ام اهسفن تقلط ؛تثش ام وأ « تئش مك قلاط تنأ اھل لاق نإو) :م

 ال ددعلا نع ةيانك هنإف مك امأ :ش ( تءاش ددع يأ اهيلإ ضوف دقو ءددعلل نالمعتسي) :م امو مك

 ةيماهفتسالا يف تكلم مالغ مكو « كدنع اًمهرد مك : مهلوق ىلإ ىرت الأ نويعتلا ليبس ىلع
 نإو «نيتنث تءاش نإو «ةدحاو تءاش نإ قلطت نأ اهل ناك « اهماهبإل ةماع تعقوف « ةيربخلاو
 . اًنالث تءاش

 ىلع رصتقت تاكيلمتلاو كيلعت اذه نأل ءءيش عقي ال يأ :ش (لطب سلجملا نم تماق نإف) م
 ثيح « هب رخآ لمعب لاغتشالا نمو «سلجملا نع مايقلا نم ضارعإ ليلد دجو اذإف « سلجلملا

 اذه نأل ادر ناك رمألا تدر نإو) :م اهتئيشمب ءيش كلذ دعب عقي ملو ءاهتئيشم تلطب سلجملا عقي

 ‹ ىتمو اذإ نع زارتحا :ش (لاحلا يف باطخ وهو) :م هلوقو املك نع زارتحا اذه :ش ( دحاو رمأ

 ال :ش (لاحلا يف باوجلا يضتقيف) :م تقولا ركذ همالك يف سيل هنأل ؛لاحلا يف كيلمت « اذإ» ينعي

 نأ لوقنانأل «دحاولا كلي نأ يغبنيف «ددعب سيل دحاولاو ددعلا يف لمعتست مك نإ : لاقي

 باوجلا ماهفتسا كعم مك : ليق ول ىرت الآ « ددعلا يف لمعتسي قرفلا يفو « ددعلا لصأ دحاولا

 .دحاولا نع

 «ايح تمد ام # : ىلاعت هلرقك « تقولل لمعتستو «ددعلل لمعتستام ةملك : ليق نإف

 . كشلاب ددعلا تبثي الف «ددعلا ضيوفت يف كشلا عقوف ١١( ةيآلا: ميرم)

 ولو . سلجملا نع مايقلاب لطبي ال تقولا ىنعم انلمع ول امأف « هلثب ضراعم اذه نأب : بيجأ

 بناج انحجر مث « كشلاب تبثي الف سلجملا ءارو امن هنوكب كشلا عقوف « لطبي ددعلا ىنعمب انملع

 اغإو « سلجلملا ىلع رصتقت تاكيلمتلاو « كيلمتلا ىنعب ضيوفتلا نأ وهو « رخآ لصأب ددعلا
 ىنعم هيف نأل « رظن هيف : لمكألا لاق .تقولا ىنعمب ال ددعلا ىنعمبو « ًالومعم تناك ول نوكي

 ىنعم هيف كيلمت هنأ باوجلاو . حيجرتلا اتهج ضراعتيف «سلجللا ءارو ام ىلع فقوتيف « قيلعتلا
 . ىلوأ هب حيج رتلاف «لصألاك لوألاو « قيلعتلا

¥ 



 قلطت الو« نيتنث وأ ةدحاو اهسفن قلطت نأ اهلف « تئش ام ثالث نم كسفن يقلط اهل لاق نإو

 يف ةمكحم «ام» ةملك نأل ؛ تءاش نإ ًاثالث قلطت :الافو.-هنع هللا يضر-ةفينح يبأ دنع ًاثالث

 يماعط نم لك لاق اذإ امك « سنلبا زيي ىلع لمحيف زييمشلل لمعتست دق نم ةملكو « ميمعتلا

 ةقيقح ( نم ) ةملك نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو. تئش نم يئاسن نم قلطوأ« تئشام

 ةحامسلا راهظإ ةلالدل ضيعبتلا كرت هب ادهشتسا اميفو ءامهب لمعيف ميمعتلل ( ام ٠) ضيعبتلل

 ملعأ ىلاعت هللاو . فالخلا اذه ىلع ناك تئش نم لاق ول ىتح ‹ ةئيشملا يهو ‹ ةفصلا مومعل وأ

 باوصلاب

 قلطت الو« نيتنث وأ ةدحاو اهسفن قلطت نأ اهلف « تئش د ام ثالث نم كسفن يقلط : اھل لاق نإو) :م

 «ميمعتلل ةمكحم ام» ةملك نأل ؛ تءاش نإ اًنالث قلطت : الاقو - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنع اًالث

 نم سجرلا اوبنتجاف# : ىلاعت هلوق يفامك « نايبلل يأ :ش (زييمتلل لمعتست دق ؛نم» ةملكو

 لمتحملا همالك يف عمتجا دق كلذ تفرع اذإف ء امهريغل نوكت دقو ء ١( ةيأآلا : جحلا) (ناثوالا

 : - ىلاعت هللا همحر - فنصملا لاقو «لصألا وه امك « مكحملا ىلع لمتحملا لمحيف «مكحملاو

 رئاس نم قالطلا زييمتل يأ « سنجلا مومعل مومعلا نايب لعجي يأ :ش (سنجلا زيي ىلع لمحيف :م

 . طوسبملا يف اذك «ةلص وه وأ ٠ ضيوفتلا يف ءايشألا

 هلف :ش (تئش تئش نم يئاسن نم قلط و) :م نَِإلا معي: :ش (تشش ام يماعط نم لک لاق اذإ امک) :م

 هيف :ش (ضيعبتلل ةقيقح نم ةملك نأ - ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبألو) :م هئاسن نم ءاش نم قلطي نأ

 رئاس نأ ةعامج ىعدا ىتح « ةياغلا ءادتبا اهيلع بلاغلا ىنعم رشع ةسمخب يتأت نم نأل «رظن

 نأ لصألا نأل :ش (امهب لمعيف) :م ميمعتلل ام ةملك يأ :ش (ميمعتلل «ام»و) :م هيلإ ةعجار اهيناعم

 قلطت ال نأ اذه ىلع يغبني لاقي ال : يزارتألا لاقو . زاجملا ليلد لدي مل ام مالكلا ةقيقحب لمعي

 ال لوقن انأل فرح ضعب يهو « ًالصأ مومعلا ىنعم اهيف سيل ةدحاولا نأل « ةدحاو اهسفن

 تلق . ماقملااذه يف يرطاخ هب حنس ام اذهو ءاًضيأ ةدحاولا تكلم رمألا مكحب نيتنثلا تكلم

 . ةلالد ةدحاولا لوانتي هنأب هلوقب باجأو ءاذه لأس لمكألا نأل « هريغ اذهل قبس

 امك « هلوقب نیدهشتسم دمحمو «فسوي يبأ لوق نع باوج اذه :ش (هب ادهشتس | اميفو) :م

 ( ضيعبتلا كرت) :م هنأ وهو « زاجل ةدارإ ىلع ليلدلا ماق هيف نأ هريرقت يماعط نم لك : لاق اذإ

 مالكلا اذه لثجب داري فرعلا يف نأل :ش (ةحامسلا راهظإ ةلالدب) :م هلوق وهو «يجراخ ليلدب :ش

 اذإ ةركنلا نأل :ش (ةئيشملا يهو ءةفصلا مومعل وأ) :م مومعلاب كلذو «مركلاو ةحامسلا راهظإ

 :م تئش نم يئاسن نم قلط : لاق ول ينعي :ش ( تئش نم لاق ول ىتح) :م معت ةماع ةفصب تقصو

 ال ثالث اهسفن تقلط نإ هدنع مث « هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا :ش ( فالخلا اذه ىلع ناک)

 .عقي



n 

 دنع ةدحاو عقي ةدحاو تءاشف « ةدحاو يئاشت نأ الإ ءاًتالث قلاط تن : اهل لاق ول : عورف

 تنأ : لاق وأ ٠ تش تئشو هللا ءاش نإ اهقلط : لاق ولو ءيش عقيال : دمحم لاقو . فسوي يبأ

 خش نإ د لات ولو ۴ يش ةئيشم اب عقيال نالفو هللا ءاش ام تئش وأ نالفو هللا ءاش نإ قلاط

 تئش نيح وأ تثش ىتم وأ تفش هش نإ « قلاط تنأف تشش نإ : لاق ولو . اهتئشمب عقي نالف ءاشو

 . لاوحألا مومع يف ةئيشمو لاحلا يف ةئيشم ناتئيشم اهلف

 عقي ال امهادحإ قالطإب ءاش وأ امهادحإ تءاشف ناتقلاط امتنأف امتئش نإ : هيتأرمال لاق ولو

 عقو نيتنث رخآلاو « ةدحاو امهدحأ اهقلطف ء اًنالث اهقلط : لاق ولو . طرشلادوجو مدعل

 ةئيشجب امهيلع عقي اذه قالط عم كقالط ىرحخأل لاق مث قلاط تنأف تئش نإ اهل لاق ولو . ثالثلا

 فصن تئش : تلاقف تئش نإ ةدحاو قلاط تنأ لاق ولو . عقي ملالإو جوزلا ىون نإ ىلوألا

 لاقف «ينقلطو ينقلطو ينقلط تلاق ولو .- هللا همحر - فسوي يبأ دنع قلطت مل ةدحاو

 ىون كإف « جوزلا قلطف واو ريغب ينقلط ينقلط ينقلط : تلاق ولو « ثالث يهف تقلط : جوزلا

 . اًنالثف اًنالث ىون نإو « ةدحاوف ةدحاو

 امهعامتجا طرتشي نيلجر يتآرما رمأ كلي لجرلا يف اوفلتخا : رذنملا نبال «فارشألا» يفو

 امهمحر - ديبع وبأو روث وبأو يعفاشلاو كلامو يروثلاو يعازوألاو نسحلا هلاق «قالطلا ىلع

 .- هللا

 ء اندنع ةدحاو عقي ةدحاو ىرخألاو اًنالث امهادحإ قلط نإف « هب امهدحأ درفني : رفز لاقو

 : - هللا همحر - كلام لاقو . ةيكلاملا نم غبصأو كلام دنع هراتخاو «هيوهار نباو دمحأ لاق هبو

 . باوصلاب ملعأ هللاو قلاط يه : يرهزلا لاقو . ءيش عقي ال
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 قالطلا يف ناميالا باب
 قلاط تنأف كتجوزت نإ ةأرمال لوقي نأ لثم« حاكنلا بيقع عقو حاكنلا ىلإ قالطلا فاض اذإو

 لبق قالط ال :ةي هلوقل عقي ال - هللا همحر - يعفاشلا دنعف . قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما لك وأ

 حاكنلا

 (قالطلا یف ناميألا باب) م

 رييختلاب قالطلا ركذ نم غرفالو .قالطلا يف نايألا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 بكرم قيلعتلاو لصألا وه هنأل « رييختلا مدق قيلعتلا ليبسب هركذ يف عرش < ةيانكلاو حيرصلاب

 ءةقيقح هللاب فلحلا ىلع عقي نيميلا مث «درفملا عرف بكرملاو طرشلا فرحو «قالطلا ركذ نم

 : رعاشلا لاق ءةوقلا ةخل نيميلا نأل ءازاجم قيلعتلا ىلع عقيو

 ريداقملا عفد ىلع نيمي الو ةلزان تاقوألاب ريداقملا نإ

 يف وهف «طرشلا ىنعم ىلع لدي رمأب هقيلعت نع ةرابع قالطلا يف نيميلاو « ةوق ال يأ

 ىف قيلعتلا لمتحي ام ةفاضإو «هيبشتلا ىنعم نم هيف امل « ًاراجم اًنيي ايمس <« ءازجو طرش ةقيقحلا

 لاق اذإ امك صوصخلا ىلع تناك ءاوس « ةزئاج كلاملا ىلإ راهظلاو قاتعلاو قالطلاك طرشلا

 . قلاط يهف اهتجوزت ةأرما لك : هلوقك « مومعلا ىلع وأ قلاط تنأف كتجوزت اذإ : هتآرمال

 ىلع تبثي ال ابرف ءلابلا بلقنم ناسنإلا نأل « ةوقلا ةدايزل اتي هللاب نيميلا تيمس تلق نإف
 ىنعم امف « هديري ام ىلع كلذب ىوقتيف عنملا وأ دمحلا هجو ىلع ىلاعت هللا مسا ركذيف « هدصقي ام

 . مهفاف كلذل يمسف « عنملا وأ دمحلا ىنعم هيفو تلق

 تنآأف كتجوزت نإ : ةأرمال لوقي نأ لم « حاكنلا بيقع ق عقو حاكنلا ىلإ قالطلا فاضأ اذإو) :م

 هللا دبعو دوعسم نبا هللا دبعو باطخلا نب رمع لاق هبو :ش (قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما لك وأ «قلاط

 بيسملا نب ديعسو يرهزلاو حيرشو نمحرلا دبع نب ركب وبأو مزح نب ورمع نب ركب وبأو رمع نب
 وهو « نيرخآ يف ناميلس يبا نب دامحو ءاطعو هللا دبع نب ملاسو لوحكمو يبعشلاو يعخنلاو

 اذإ اذه : اولاق نكل ءىليل يبأ نباو زيزعلا دبع نب رمعو مساقلاو يعازوألاو ةعيبرو كلام لوق
 .دسأ ينب وأ ميت ينب نم اهجوزتأ ةآرما لك : لاق وأ ةأرما نيع لب نيعي مل

 ىوريو « دمحأ لاق هبو :ش (عقيال - هللا همحر - يعفاشلا دنعف) :م ةدلب وأ ةليبق نيع نإف

 لوق هيفو ‹ةيرهاظلا لوق وهو « -مهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاعو سابع نباو يلع نع كلذ

 قتعلا قيلعت حصي هنأ وهو «رخآ لوق هيفو «ديبع وبأ هلاق « هب رمؤي مل حكن اذإ هنآ وهو « رخآ
 ( «حاكنلا لبق قالط ال» : اك هلوقل) :م -هللا همحر - دمحأ نع ةياور وهو ‹قالطلا نود كلاب
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 روسملا نع ةورع نع يرهزلا نع ديعس نب ماشه نع «هننس» يف ةجام نبا هاور ثيدحلا اذه :ش

 «يدع نبا هفعضو "«كلم لبق قاتع الو حاكن لبق قالط ال» : لاق ةي يبنلا نع ةمرخم نبا

 . ًالسرم ةورع نع ةرمو « اعوفرم ةرم ةورع نع يرهزلا هاور :لاقو

 نب يلع : مهو - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نع يور بابلا اذه يفو

 وبأو « سابع نباو « رباجو « ذاعمو « ةشئاعو « صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو « بلاط يبأ
 ربيوج ةياور نم ةجام نبا دنع ىلع ثيدحف «-نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر- ينشخل ا « ةبلعث

 نبا وه ربيوجو .« حاكن لبق قالط ال» : يب يبنلا نع يلع نع ةربس نب لازنلا نع كاحضلا نع
 لاقو .ديعس نب ىيحيو ينيدملا نب يلع هفعض يخلبلا يناسارخلا يدزألا مساقلا وب ديعس

 : ينطقرادلاو يئاسنلا لاقو . ءيشب سيل : نيعم نب ىيحي لاقو . هثيدحب لغتشي ال :دمحأ

 . كورتم

 يبأ نع «هننس» يف ينطقرادلا دنع - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نب هللا دبع ثيدحو

 نع لئس هن ايي يبتلا نع رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع ينامرلا مشاه يبأ نع يطساولا دلاخ
 ثيدح اذه : حيقنلا بحاص لاق . كليب ال ام قلط : لاق ‹قلاط يهف ةنالف جوزتآ موي لاق لجر

 . باذك : ىيحيو دمحأ لاقو . عاضو وهو « دلاخ نب ورمع وه يطساولا ديعس وبأو «لطاب

 رماع نع ةجام نباو يذمرتلاو دواد يبأ دنع - هنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع ثيدحو

 ال امیف مدآ نبال رذن ال» : هج هللا لوسر لاق : لاق «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع لوحألا

 . ( كامب ال اميف هل قتع الو « كلي

 . بابلا اذه يف يور ءيش نسحآ وهو ‹« حیحص نسح ٹیدح اذه : يذمرتلا لاقو

 نع ةورع نع يرهزلا نع دعس نب ماشه انث دقاو نب نيسحلا نب يلع قيرط نم )١/ 5٠١( ةجام نبا هجرحخأ (۱)

 ‹فيعض وهو دعس نب ماشه كلذكو فيعض وهو نيسحلا نب يلع هيفو اعوفرم ... ةمرخم نب روسلا

 ىلع قالط ال » ظفلب هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع قاررلا رطم قتيرط نم (۳۱۸ /۷) يقهيبلا هج رخأو
 هاور : لاقو يلع ثيدح نم (۱۸۷ )٤/ عمجملا يف يمشيهلا هدروأ كلي ال اميف قتع الو كلي ال اميف لجرلا

 . تاق هلاحرو ريغصلا يف يناربطلا

 . ملعأ هللاو هقرطب ححصب ثيدحلاف ةلمحلابو : تلق

 نأ لبج نب ذاعم نع سواط نع بيعش نب ورمع نع جيرج نبأ قيرط نم ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلا (۲)

 هاور : )۱۸۸/٤( عمجملا يف يمشيهلا لاقو + كلي ال اميف رذت الو حاكن لبق قالط ال» : لاق ويب هللا لوسر

 . هفرعأ مل نم هيفو حاكنلا يف يناربطلا

 نسحي ديناسأ هل نکلو ذاعمو سواط نیب عاطقنالاو سلدم وهو جیرج نبا ةنعنع هيف لوألا دانسإلاو : تلق

 . ملعأ هللاو اهعومجمب
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 ؛لاحلا يف كلما مايق هتحصل طرتشي الف « ءازج لاو طرشلا دوجول نري فرصت اذه نأ انلو

 وهف حص نئلو « اهب لختشي الف « ةحصلا يف لصأ اهل سيل مهرابخأ : يبرعلا نبا لاق :تلق

 . اًقالط قيلعت ال لب لقي ملو « قيلعتلا نالطب رييختلا نالطب نم مزلي الو « رييختلا ىلع لومحم

 نم يور ٠: راكذتسالا» بحاص لاقو . رامضإلا مدع لصألا : لوقنف ‹رمضم وه :اولاق نإف

 . ةلولعم ثيدحلا لهأ دنع اهن الإ هوجو

 . بابلا يف ام حصأ ثيدحلا اذه : يراخبلا لاق : تلق نإف

 .اذه نم هنع ركذ ام دري «حیحصلا» يف هجيرخت مدعو هايإ هكرت : انلق

 يدزألا ةملس نب ديلولا ةياور نم ىنطقرادلا دنع - اهنع ىلاعت هللا ىضر- ةشئاع ثيدحو

 اميف ناكف « برح نب نايفس ابأ ةي يبنلا ثعب »: تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع سنوي نع

 نب ديلولا : نابح نباو يدزألا لاق .'«كلمي مل ام قتعي الو جوزتي مل ام لجرلا قلطي ال نأ هيلإ دهع

 ىهو « ديجملا دبع ةياور نم ىنطقرادلا دنع - هنع ىلاعت هللا ىضر - لبج نب ذاعم ثيدحو

 : لاق ةَ هللا لوسر نأ لبج نب ذاعم نع سواط نع بيعش نب ورمع نع ريرج نبا نع دواد نبا

 نع يرهزلا نع ضايع نب ديزي ةياور نم اًضيأ هاورو « « كلي ال اميف رذن الو « حاكن لبق قالط ال»

 نبا اًضیأ هاورو «بيسملا نب ديعس اذكو < ًالسرم لبج نب داعم نع سواطو بيسملا نب ديعس

 يوري ورمع نب ورمعو يعخنلا ةمطاف يبأ نع ورمع نب ورمع ةياور نم لماكلا » يف يدع
 . فرعي ال لوهجم ةمطاف وبأو « تاعوضوملا

 نع يريرجلا ناميلس نب بويأ نع مكاحلا دنع - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدحو

 يف قحل ا دبع نبا لاقو .ًاعوفرم سابع نبا نع حابر يبأ نب ءاطع نع نمحرلا دبع يبأ نبا ةعيبر
 سيل : نيعم نبا لاقو . فيغعض خيش ناميلس يبأ نب ناميلسو «فيعض هدانسإ : « هماكحأ»

5 
 ۶ يسب

 دلاخ نع ديزي نب روث نع ديلولا نب ةيقب ةياور نم ينطقرادلا دنع ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدحو
 . « حاكن دعب الإ قالط ال»: هيفو «ثيدحل ا ...ةايب يل لاق : لاق ينشخلا ةبلعث يبأ نع نادعم نبا

 :م هسفن ةمذ يف فلاحلا نم :ش (نيي فرصت) :م طرشلاب قيلعتلا يأ :ش ( اذه نأ انلو) :م

 نيميلاك :ش (لاحلا يف كلملا مايق هتحصل) :م قيلعتلا وهو :ش ( طرتشي الف ءازجلاو طرشلا دوجول)

 هاورو « ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع سنوي انث يدزألا ةملس نب ديلولا قيرط نم )٤/ ٠١( ينطقرادلا هاور (1)

 لوألا دانسإلاو : تلق . ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع دعس نب ميهاربإ انث راكب نب رمعم قيرط نم كلذك

 . رمعم وهو ‹ فيعض هيف ىناثلا دانسإالاو ٠ ديلولا وهو ٤ باذک هيف
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 . فرصتلاب مئاق وهو عملا هرثأ كلذ ليقو « هدنع هب نقيتم كلملاو ,طرشلا دنع عوقولا نأل

 . امهريغو يرهزلاو يبعشلاك فلسلا نع روثأم لمحلاو « زيجنتلا يفن ىلع لومحم ثيدحلاو

 اذهو ‹ قلاط تنأف رادلا تلخد نإ هتأرمال لوقي نأ لثم « طرشلا بيقع عقو طرش ىلإ هفاضأ اذإو

 ؛ قافتالاب

 دوجو دنع قالطلا عوقو نأل يأ :ش ( طرشلا دنع عوقولا نأل) :م قتعلاب قلعملا رذنلاو « ىلاعت هللاب

 كلل ببس جوزتلا نأل ‹ قالطلا كلم لصحي طرشلا دوجو نيحف « هدوجو لبق عقي ال طرشلا

 ‹طرشلا دنع يأ :ش (هدنع هب نقيتم كلملاو) :م هتيلهأل نيميلا ةحصل ةيفاك لاحلا ةمذو قالطلا

 نإ : هتأرمال لاق نم نأ هنايبو « ىلوأ كلملاب نقيتملا عمف «طرشلا دنع كلملا لامتحا عم حصيو

 . ىلوأ نقيتلا وه انه حصي نألف ةقلطم ريصت نأب طرشلا دوجو دنع لمتحا نإو « رادلا تلخد

 لصتي نأ نم ببسلا عني مل طرشلا رثأ طرشلا دوجو لبق يأ :ش ( عنملا هرثأ كلذ ليقو) :م

 ىلإ ةجاح الو «فرصتحملاب مئاق فلحلا نيميلا فرصت يأ :ش ( فرصتلاب مئاق وهو) :م لحلب

 -يعفاشلا هب جتحا يذلا ثيدحلا يأ :ش (ثيدحلاو) :م ةيفاك فلاحلا ةمذ لب «لحملا طارتشا

 « ازجنم حاكنلا لبق قالط ال يأ :ش ( زيجنتلا يفن ىلع لومحم) :م روكذملا هعم نمو - هللا همحر

 ال : لاقف «قالطلا كلذ نوك نع ةي هولأس مهنأ هقيقحتو . قلعملا ال ةقيقح قالطلا وه زجنملاو

 «زئاجب سيل وأ زئاج حاكنلاب قالطلا قيلعت يف مالكلا اغإو « هيف مالكلا سيلو حاكنلا لبق قالط
 . هتابثإ مأ هيفن ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيلو

 :م مهنع يورم يأ :ش ( فلسلا نع روثأم) :م رييختلا ىلع ثيدحلا لمح يأ :ش ( لمحلاو) :م

 :م ةفوكلاب نطب رغصألا بيعش ىلإ هتبسن نيعباتلا رابك نم ليحارش نب رماع وه :ش (يبعشلاك)

 (امهريغ) :م ىلإ هتبسنو «باهش نب هللا ديبع نب هللا دبع نب ملسم نب دمحم وه :ش ( يرهزلاو)
 دوسألاو زيزعلا دبع نب رمعو يعخنلا ميهاربإو مساقلاو ملاس لثم يرهزلاو يبعشلا ريغ يأ :ش

 يف ءالؤه نع جرح هنع هللا يضر ةبيش يبأ نب ركب ابأ نإف . لوحكمو نمحرلا دبع نب ركب يبأو

 امك وه : اولاق «قلاط يهف اهجوزتأ موي وأ قلاط يهف ةنالف تجورت نإ : لاق لجر يف «هفنصم»

 .هيلع كلذ زوجي : ظفل يفو . لاق

 لوقي نأ لثم« طرشلا بيقع عقو طرش ىلإ) :م قالطلا لجرلا فاضأ يأ :ش ( هفاضأ اذإو) :م

 اذهو) :م طرشلادوجو دنع زجنملاك طرشلاب قتلعملا نأل :ش ( قلاط تنأف رادلا تلخد نإ هتأرمال

 فالخ اهيف نأل «قلاط تنأف كتجوزت نإ : هلوق ىنعأ ةمدقتملا ةلأسملا نع هب زرتحا :ش ( قافتالاب

 ۰ . رمامك - هللا همحر - يعفاشلا

 نإ : ةيبنجأل هلوق ينعأ « هذه دعب يتلا ةلأسملا نع ازارتحا نوكي نأ زوجي : يزارتألا لاق

 هدنعف «ىليل يبأ نبا فالح اهيف نأل «قلطت مل رادلا تلخدف اهجوزت مث قلاط تنأف رادلا تلخد
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 حصت الو .ًاعاقيإ وأ ًانيي حصيف طرشلا دوجو تقو ىلإ هؤاقب رهاظلاو « لاحلا يف مئاق كلملا نأل

 ًرهاظ نوكي نأ دبال ءازحلا نأل ‹ هكلم ىلإ هفيضي وأ ءاكلام فلاحلا نوكي نأ الإ قالطلا ةفاضإ

 افیخم نوکیل

 طرشلا بيقع عقي قالطلا نآ انملس : لاقي امع باوج اذه :ش (لاحلا يف مئاق كلملا نأل) :م

 « كلملا لاوز لامتحال ًالصأ هنيي حصي نأ يغبني الف لاز اذإ امأ « اًمئاق ذعنيح كلملا ناك اذإ

 دوجو تقو ىلإ هؤاقب رهاظلاو) :م لاحلا يف اًققحت هنوكل لاحلا يف مئاق كلملا نأل : هلوقب باجأف

 درجمو « رمعلا دقع وه يذلا حاكنلا ًصوصخ « هرارمتسا تباث لك يف لصألا نأل :ش ( طرشلا

 ءاقب ىلإ رظنلاب هقيلعت حص املف «ليلدلا نع ءيشانب سيل هنأل «هيلإ تفتلي ال لاوزلا لامتحا

 «اندنع لاحلا يف تابثإب تسيل تاقيلعتلا نأل ءانلصأ ىلع اتيي ىلعملا همالك عقو ارهاظ كلملا

 لاحلا ىف هدنع اًبابسأ تاقيلعتلل نأل اًعاقيإ ىعفاشلا لصأ ىلعو «طرشلا دنع اًبابسأ بلقنت اغنإو

 ٠ .دوجوم لاخلا يف كللاو

 وأ) :م اندنع نيمي هنآ ثيح نم يأ :ش ( اًتيمي) :م نيلصألا ىلع هقيلعت نأ :ش (حصيف) :م

 هذه يف انباححصأل الدتسم : يكاكلا لاقو . هدنع عاقيإلا ثيح نم حص وأ يأ :ش (اعاقيإ

 جرخی الف < هدنس حص دقو نونجملاو يبصلا قالط الإ زئاج قالط لك » : يب هلوق انلو «ةلأسملا

 نب ركب وبأ يضاقلاو لبنح نبا اهفعض دقو « ةفيعض مهثيداحأ نإف « تبثي ال اب مومعلا نم كلذ
 ام اذهلو « اهب لغتشي الف ةحصلا يف لصأ اهل سيل مهثيداحأ : ركب وبأ لاقف «يليبشألا يبرعلا

 . ىهتنا ثيدحلا لهأ نم يعازوألاو ةعيبرو كلام اهب لمع

 فيكو «بيرغ ثيدح اذهو « ةنسلا قالط دعب لصف ىف فنصملا هركذ ثيدحلا اذه :تلق

 . نونجملا ضوع هوتعملا ظفلب رجحلا باب يف اًضيأ فنصلا هداعأو « هدنس حص دقو يكاكلا لوقي

 : لاق ةريره يبأ نع يموزخملا دلاخ نب ةمركع نع نالجع نب ءاطع نع يذمرتلا جرخأو

 هفرعن ال ثيدح اذه لاقو . «هلقع ىلع بولغملا هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك ١ ةَ هللا لوسر لاق

 . ثيدحلا بهاذ فيعض نالجع نب ءاطعو « نالجع نب ءاطع ثيدح نم الإ اعوفرم

 وأ) :م كلملا يف فلح- اذإ الإ ىنعي :ش (اكلام فلاحلا نوكي نأ الإ قالطلا ةفاضإ حصت الو) :م

 رهاظ يأ :ش (ارهاظ نوكي نأ دب ال ءازجل ا نأل ؛ هكلم ىلإ) :م قالطلا فيضب وأ يآ :ش (هفيضي

 ناك اذإ اميف ءازجلا عوقوب يأ :ش (اًقيخم) :م ءازجلا يأ :ش (نوكيل) :م دوجولا بلاغ وأ دوجولا

 : يذمرتلا لاقو - بيرغ ثيدح ٠ ) ۳/ ٤١١( ةيارلا بصن » ىف ىعليزلا ظفاحلا لاق )٠۲٠۹( يذمرتلا هاور (۱)

 . ثيدحلا بهاذ فيعض وهو « نالجع نب ءاطع ثيدح نم الإ اعوفرم هفرعن ال ثیدح اذه
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 ةفاضإللا ةلزنمب كلملا ببس ىلإ ةفاضإإلاو «نيذه دحأب روهظلاو ةوقلا وهو نيميلا ىنعم ققحتيف

 رادلا تلخدف اهجوزت مث « قلاط تنأف رادلا تلخد نإ ةيبنجأل لاق نإف. هببس دنع رهاظ هنأل ؛هيلإ

 امهنم دحاو نم دب الو هببس وأ كلملا ىلإ هفاضأ امو « كلاب سيل فلاحلا نأل ؛ قلطت مل

 رادلا لوخد ىلع مادقإلا ريدقت ىلعف « قلاط تنأف رادلا تلخد نإ : لاق نأب عنملا هنم دوصققلا

 فرحب لمحلل ناك اذإ امأف « اهل اًقلطم هعوقو ناكف « اهتيافكو اهتقفن راد هنأل « قالطلا عقي

 . قلاط تنأف رادلا يلخدت مل نإ : هلوق يف امك « يهنملا ىلع لخدي ةيطرشلا

 عنملا وهو « نيميلا ةدئاف اهيف نوكي ال هنأ عم حصي قلاط تنأف تضح نإ اهل لاق ول :ليق نإف

 ال تايلكلا يف مالكلا نأل « ردانلل ال بلاغلل رابتعالا : ليق . اهضيح عنم ىلع ةرداق ريغ اهن ال

 ًالماش نوكي نأ يغبني يلكلا نأل « رظن هيف ىليق « انرضي ال دارفألا يف فلختلاو دارفألا يف

 . ىهتنا « اًيلك نوكی ال اهلمشي مل اذإف « دارفألل

 . لمأتملا ىلع ىفخي ال رظن هيف نكلو « يزارتألل رظنلاو ٠ يكاكلل باوجلاو لاؤسلا :تلق

 ةوق يأ :ش (ةوقلا وهو) :م نوكيل هلوق ىلع اقطع بصنلاب :ش (نيميلا ىنعم ققحتيف) :م

 :ش (روهظلا ) :مو طرشلا دنع دوجولا بلاغ ءازجلا نوكب لصحي انإ فوخل او ءازجلا لوزن فوخ

 ىلإ ةفاضإلاو) :م كلملا ىلإ اًميضم وأ اكلام فلاحلا نوك وهو :ش (نيذه دحأب) :م ءازجلا روهظ يأ

 . قلاط تنأف كتجوزت نإ ةيبنجأل لاق اذإ اميف كلذو كلما

 ريصيف طرشلا دوجو دنع دوجولا نم ءزج ءازحلا نأل ٠ كلملا ىلإ قالطلا ةفاضإ ةلزنمب وهو

 (هببس دنع رهاظ) :م ءازجلا نأل يأ :ش (هنأل) :م جيوزتلاب كتكلم نإ : هلوق ةلزنمب كتجوزت نإ : هلوق

 ةأرمال لجرلا لاق اذإ ينعي « لصألا نم دهم ام ىلع عيرفت اذه :ش (ةيبنجأل لاق نإف) :م

 ‹كلامب سيل فلاحلا نأل ؛ قلطت مل رادلا تلخدف اهجوزت مث « قلاط تنأف رادلا تلخد نإ) :م : ةيبنجأ

 اكلام نكي مل ةلأسملا هذه يف فلاحلا ينعي :ش (امهنم دحاو نم دب الو هببس وأ كلملا ىلإ هفاضأ امو

 . امهنم دب الو « هببسو كلملا ىلإ اًَميضم الو

 يف قالطلا عقي نأ يغبني ناك ليق « جوزتلا دعب تلخد اذإ جوزتلا عقي : ىليل يبأ نبا لاقو
 . هدوجو دنع زجنملاك طرشلاب نلعملا نأل « ةروصلا هذه

 ردقي الو «ةروصلا هذه يف حصي ملو « قيلعتلا حص اذإ زجنملاك نوكي اغنإ قتاعملا نأب : بيجأ

 ‹« جوزتلا ريدقت نودب حيحص همالك نأل ؛ قلاط تنأف رادلا تلخدو كتجوزت نإ همالك حيصت يف

 . كلذ ىفخيال و
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 ؛ ام ىتمو « ىتمو ءاملكو « لکو ءام اذإو ءاذإو نإ طرشلا ظافلأو

 هدحو فرحلا وه «نإ» ةملك نأل « طرشلا فورح لقي مل اغنإ :ش (طرشلا ظافلأو) :م

 ءرظح هيفو « لعفلا ىلع هلوخدل طرشلا باب يف لصألا وهو :ش (نإ) :م ةملكو هامسأ يقابلاو

 : ىرخأ ناعم ةثالثل دريف « رظح هيف سيلو مسالا ىلع لخدت اهنإف « ظافلألا رئاس فالخب

 . ٠١( ةيآلا: كلملا) (رورغ يف الإ نورفاكلا نإ # وحن ىنعملا ىنعم :لوألا

 ٠١٠١( ةيآلا : فارعألا) (نيقسافل مهرثكأ اندجو نإو وحن ةليقثلا نم ةففخم نوكت نأ :يناثلا

 . نيح ابط نإ وحن ةدئاز نوكت نأ :ثلاثلا

 نيهجو ىلع درت اذإ نأ ملعا :ش ( اذإو) :م

 .ديز اذإف تجرخ وحن « ةيمسإلا ةلمجلاب صتختف « ةأجافملل نوكت نأ :امهدحأ

 « ةيلعفلا ةلمجلاب صتخيف « طرشلا ىنعم ةنمضتم لبقتسملل اًمرظ نوكي نأ :ىرخألاو
 . كلذ نود اعراضم وأ اريثك اًيضام اهدعب لعفلا نوكيو

 ةيآلا : ةرقبلا) هللا رصن ىتم# وحن ماهفتسا هجوأ ةعبرأ ىلع درت ىتم :ش (ىتمو ءام اذإو) :م

 تعضو لاقي ‹«طسولل فدارم مساو « ينوفرعت ةمامعلا عضأ ىتم هلوقك طرش مساو ٤(
 . يمك طسوأ ىمك ىتم

 ىتمو) :م هنم يأ« همك ىتماهجرخأ نولوقي « ليذه ةغل يف كلذو « ىندأ نم ىنعب فرحو

 قارغتسال عوضوم مسا« لك» ةيظفل :ش (لكو) :م نامزلی امهالکو یتم يف ام تلحخد :ش (ام

 .(٥۱۸ةيالا :نارمع لآ) توما ةقئاذ سفن لك# ىلاعت هلوق وحن ركنملا دارفأ

 فرعملا درفملا ءازجأو ‹ (١٠۹ةيآلا : ىرم) (هينآ مهلكو# ىلاعت هلوق وحن عومجملا فرعملاو

 . تاملك عبس انه طرشلا ظافلأ فنصملا ركذ دقو :ش (املكو) :م نسح ديز لك وحن

 سيفن نبا لاقو . الولو ء ام ىتمو «ىتمو « اذإو« نإ: طرشلا فورح « هقفلا عماوج» يفو

 :فورظلاو « يأو ءامهمو امو« نم :رشع يدحإ اهب ىزاجي يتلا ءامسألا : «لصفملا حرش» يف

 ايأ «لمجلا حرش يف للحملا »يف اهيلع داز . ام اذإو ءاذإو « امثيحو « ام ىتمو ىتمو« نإو ني

 . نأ لثم مزجي اعيمجو .املكو الك اوركذي ملو « نييفوكلا دنع امفيكو

 اذإو ذإو نم طرشلاب قالطلا اهب قلعت يتلا ظافلألا -هللا همحر- ىوونلل ةضورلا يفو

 ةملك فنصملا ركذي مل اغنإو « املك الإ راركتلا يضتقي ام اهيف سيل و « يأو امفيكو ام یتمو یتمو
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 ‹ لاعفأ اهيلت ام ظافلألا هذهو ةمالعلا نم قتشم طرشلا نأل

 ء اًظفل ال ىنعم طرشلا لمع لمعي هنأ رابتعإب لصفملا حرش يف ركذ « اعضو طرشلل هنأ عم ول
 عضاوم ريغ يفو « مزجلا عضاوم يف مزجي ىتح ىنعمو اًظفل لمعي اهريغو « اًظفل لمعي اهريغو

 نأ وه قاقتشالا ىنعم نأل ٠ ميقتسيال مالكلا اذه :ش (ةمالعلا نم قتشم طرشلا نأل) :م
 اولاقو اوفلكت حارشلا نأ ريغ « ةمالعلا ظفل نمو طرشلا ظفل نم ادحاو ىنعم ناتغيصلا مظتني
 وه يذلا طرشلا نم يأ « ةمالعلا نم قتشم طرشلا همالك ريدقتف « ةمالعلا كيرحتلاب طرشلا
 . ةمالعلا ىنعمب

 مكاحلا طرش نمال « ةمالعلا ىنعمب يذلا ءارلا حتفب طرشأ نم قتشم طرشلا نأ ملعا مث
 يف سلفأو سولفك ةلقلا يف طرشأو « ةرثكلا يف طورش ىلع ءارلا نوكسب هنإف نيميلا طرشو

 ءاهتمالع يأ « ةعاسلا طارشأ ركذ هنمو « طارشأ ىلع عمجيف كيرحتلاب طرشلا امأو

 ينترز نإ كلوقك «هتابثإو هيفن دصقي دوجولا رظح ىلع رظتنم رمأ نع ةرابع انه طرشلاو
 طرشلا باب يف لصألا يه نإ ةملك نأ فرعي اذه نمف « كتبجأ ينتمشت مل نإو «كتمركأ

 اهيف سيلو « مسالا ىلع لخدت اهنإف ‹ ظافلألا رئاس فالخب رظح هيفو « لعفلا ىلع اهلوخدل
 ةازاجم ىف لك لمعتست ال نأ اذه ىلع ىغبني ناكف « نإ ىنعم اهنمضت رابتعاب ةازاجمل اغإو رظح
 كلذ نوكيف ء ةلاحم ال لعفب فصوي هبقعتي يذلا مسالا نأ الإ ٠ ةصاخ مسالا ىلع لوخدلا
 « قلاط ىهف اهتجوزت ةأرما لكو « رح وهف هتيرتشا دبع لك :كلوقك « طرشلا ىنعم يف لعفلا
 . طرشلا فرحب لك قحلأف

 . ةيوغلو ةيفرعو ةيلقعو ةيعرش طورشلا نأ ملعا مث

 ةايلادوجو ملعلا دوجو نم مزلي« ملعلا عم ةايحخلاك ةيلقعلاو «ةالصلل ءوضولاك ةعيرشلاف

 نم مزلي حطسلا دوعص عم ملسلاك « اًضيأ ةيداعلا طورشلا اهل لاقيو « ةيفرعلاو . سكعلا نود
 . ملسلا بصن دوجو حطسلا دوعص دوجو

 طرشلا دوجو نم مزلي هنإف « قلاط تنأف رادلا تلخد نإ لاق ول امك تاقيلعتلا لثم ةيوخللاو
 . قالطلا عوقو رادلا لوخد نم مزليف « طورشملا دوجو

 اهنم ىنشتسي :ش (لاعفأ اهيلت ام) :ماهرخآ ىلإ. .... . اذإو نإ يأ :ش ( ظافلألا هذهو) :م
 قلعتت ةيزجألاو « ءازجلا هب قلعتي طرشلا مسا اهيلي ام نأل « ةقيقح اًطرش تسيل اهنأل « لك ةملك
 ةأرما لكو « هتيرتشا دبع لك : لثم اهيلي يذلا مسالاب لعفلا قلعتل طرشلاب قحلأ هنأ الإ « لاعفألاب
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 اهءارو امو« تقولا ىنعم اهيف سيل هنأل ؛طرشلل فرح نأ ةملك مث « ثنحلا ىلع تامالع نوكتف

 هب قلعتي ام طرشلاو « مسا اهيلي ام نأل؛ ةقيقح ًاطرش تسيل « لك» ةملكو ءاهب قحلم
 لثم« اهيلي يذلا مسالاب لعفلا قلعتل طرشلاب قحلأ هنأ الإ « لاعفألاب قلعتت ةيزجألاو«ءازحلا

 ؛ تهتناو نيميلا تلحنا طرشلا دجو اذإ ظافلألا هذه يفف :لاق. رح وهف هتيرتشا دبع لك :كلوق

 ‹ هنودب نيميلل ءاقب الو ‹ طرشلا متي ةرم لعفلا دوجوبف ةغل راركتلاو ‹ مومعلل ةيضتقم ريغ اهنأل

 « مهدولج تجضن املك ) : ىلاعت هللا لاق « لاعفألا مومع يضتقت اهنإف ء «املك» ةملك يف الإ

 . راركتلا ميمعتلا ةرورض نمو « ( ٠١ ةيآلا : ءاسنلا) ةيآلا

 يأ :ش (ثنحلا ىلع تامالع نوكيف) :م طرشلا تاودأ يف ةاحنلا هركذي مل اذهلو « اهجوزتأ

 . ءازح لا ىلع يأ « ثنحلا ىلع تامالع لاعفألا نوكتف

 سيل) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م طرشلا صلاخ يأ :ش (طرشلل فرح «نإ »ةملك مث) :م

 . رظح هيفو لعفلا ىلع اهلوخدب طرشلا باب يف ًالصأ اهنوكل :ش (تقولا ىنعم اهيف

 «كراجتسا نيك رشملا نم دحأ نإو ىلاعت هلوقك اًضيأ مسالا ىلع اهلوخد ءاج دق :تلق نإف

 . ًالصأ نوكي نأ يغبنيف « ۱۷١( ةيآلا : ءاسنلا ) 4كله ؤرما نإ ىلاعت هلوقو « (٦ةيآلا : ةبوتلا)

 فذح اغنإو ‹ ؤرما كله نإ ‹ دحأ كراجتسا نإ هريدقت رهاظلا هرسفي رمضم هيف لعفلا :تلق

 . رسفملاو رسفملا نيب عمجلا مزلي المل

 :منإ ىنعم اهنمضت رابتعاب نأب يأ :ش (اهب قحلم) :م نإ ةملك ءارو ام يأ :ش (اهءارو امو) :م

 لعف اهيلي الو :ش ( مسا) :م اهيلي يذلا نأل يأ :ش ( اهيلي ام نأل ؛ةقيقح اطرش تسيل «لك» ةملكو)

 يآ :ش (لعفلا قلعتل طرشلاب قحلأ هنأ الإ « لاعفألاب قلعت ةيزجألاو ء ءازجلا هب قلعتي ام طرشلاو) :م

 ةأرما لك لاق اذإ اذكو :ش (رح وهف هتيرتشا دبع لك كلوق لثم « اهيلي يذلا مسالاب) :م لعفلا ةمزالل

 . قلاط يف اهجوزتا

 تلحنا طرشلا دجو اإ ظافلألا هذه يفف) :م :- ىلاعت هللا همحر- يرودقلا ىأ :ش (لاق) :م

 مومعلل ةيضتقم ريغ) :ماهعم ركذامو نإ يأ « ظافلألا هذه نأل يأ :ش (اهنأل ؛ تهتتناو نيميلا

 نأل كلذو ‹ طرشلا نودب يأ :ش (هنودب نيميلل ءاقب الو طرشلا متي ةرم لعفلا دوجوبف « ةغل راركتلاو

 ال ء راركتلا ىلع ظفللا ةلالد مدعل « ةرم هدوجوب ىهتنا اذإ طرشلاو « مودعم ءازج قيلعت نيميلا

 : خسنلا ضعب يفو :ش (لاعفألا مومع يضنقت اهنإف « (املك» ةملك يف الإ) :م ةلاحم ال نيميلا ىقبي

 نمو) :م « ١١( ةيآلا :ءاسنلا) ةيآلا.... (مهدولج تجضن املكإ ىلاعت هللا لاق) :م لاعفألا ميمعت

 ‹ راركتلا ال لعفلا سنج ىلع لدت اهنإف « طرشلا ظافلا رئاس فالخب :ش (راركتلا ميمعتلا ةرورض

 اذإ ءازجلا عقي الو « نيميلا تلحنا ةرم لعفلا دجو اذإف « ةدحاولا ةرملا يف ققحتي لعفلا سنجو

 . نيميلا عافترال اًيناث لعفلا دجو
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 ءافيتساب نأل ‹ ءيش عقي مل طرشلا رركتو- رخآ جوز دعب يأ -كلذ دعب اهجوزت نإف لاق
 فالخ هيفو «طرشلابو هب نيميلا ءاقبو « ءازجلا قبي مل حاكنلا اذه يف تاكو لمملا ثالثلا تاقلطلا

 :لاق نأب ‹ جوزتلا سفن ىلع تلخد ولو . یلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هررقنسو - هللا همحر - رفز

 ام رابتعاب اهداقعنا نأل ؛ رخآ جوز دعب ناک نِإو « ةرم لکب ٹثنحب « قلاط يهف ةأرما تجوزت املك

 ؛ اهلطبي ال نيميلا دعب كلملا لاوزو : لاق . روصحم ريغ كلذو « جوزتلاب قالطلا نم اهيلع كلم

 -رخآ جوز دعب يأ - كلذ دعب اهجوزت نإف) :م: -ىلاعت هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 اذه يف تاكولمملا ثالثلا تاقلطلا ءافيتساب نأل ؛ ءيش عقي مل) :م لوحخدلا يأ :ش (طرشلا رركتو

 طرش ركذ نيميلا نأل ؛ طرشلابو ءازجلاب يأ :ش ( طرشلابو هب نيميلا ءاقبو « ءازجلا قبي مل حاكنلا

 . ءارجو

 ‹ تقلط ةرم اهجوزتف قلاط يهف ةأرما تجورت املك لاق ول فسوي يبأ نع «ىقتنملا» يفو

 . قلاط اهج وزتأ يتلا ةأرملا : هلوق يف امك « نيترم اذه يفو ‹ ثنحي الو قلطت ال ايناث اهجوزت ولو

 ةنيعملا ريغ يفو « راركتلا بجوف ةنيعملا ىلع تلحخد اذإ املك نأ فسوي يبأ دنع نأ لصاحلاف

 تنكسو ءاذك يف ةقدص وهف بوثلا اذه تيرتشا املك لاق ول اب كلذ ىلع لدتساو « يضتقت ال

 . ةرم لكل همزلياذك « ةقدص ىلعف رادلا هذه

 يف هركذ « ةرم الإ همزلي ال اذك ء«ةقدص يلعف ةباد تبكر وأ اًبوث تيرتشا املك لاق ولو

 .« ةريخذلا»

 هدنعف رفز فالخ طرشلا راركتو رخآ جوز دعب اهجوزت اذإ اميف يأ :ش (رفز فالخ هيفو) :م
 كلام لاق هبو « هلاًقالخ « اندنع قيلعتلا قلطم يف رييختلا ىلع ءانب وهو « قالطلا عقي

 رفز فالحخ ررقنس يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هررقنسو) :م دمحأو «ديدجلا »يف يعفاشلاو

 . ءيش عقي مل رادلا تلخد نإ اهل لاق نإو هلوق يف« دعب

 قلاط يهف ةأرما تجوزت املك لاق نأب «جوزتلا سفن ىلع) :م املك ةظفل يأ :ش ( تلخد ولو) :م

 نأل) :م هلبق اب لصاو اذهو :ش (رخآ جوز دعب ناک نإو) :م ادبآ طرشلا دوج ول :ش (ةرم لکب ثنحی

 :م جوزتلا ببسب يأ :ش (جوزتلاب قالطلا نم اهيلع كلي ام رابتعاب) :م نيميلا داقعنا يأ :ش (اهداقعنا

 نأل « اًضيأ اروصحم قالطلا نوكي الف « روصحم ريغ جوزتلا يأ :ش (روصحم ريغ كلذو)

 ءامسألا ميمعت بجوي هنأل لك ةملك فالخب « ارركتم ببسملا دوجو ىضتقي رركتم ببسلا دوجو

 . لاعفألاب

 لاوز يآ :ش (نيميلا دعب كلملا لاوزو) م :-یلاعت هللا همح ر- يرودقلا يأ :ش (لاق) م

 نيميلا لطبي ال يأ :ش (اهلطبي ال) :م نيميلا دعب ةنئاب اهقلط نأب هتأرما ةتمصع نع لجرلا كلم
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 هكلم يف طرشلا دجو نإ مث . نرميلا يقبف « هلحم ءاقبل قاب ءازحلاو يقبف ‹ طرشلا دجوي مل هنأل

 ىقبت الو ءازجلا لزنيف « ءازجلل لباق لحملاو ,طرشلا دجو هنأل ؛ قالطلا عقوو نيميلا تلحنا

 مادعنال ءيش عقي ملو ‹ طرشلا دوجول نيميلا تلحنا كلملا ريغ يف دجو نإو . انلق امل نيميلا

 ءلصألاب كسمتم هنأل ؛ ةنيبلا ةآرملا ميقت نأ الإ ‹ جوزلا لوق لوقلاف طرشلا يف افلتخا نإو .ةيلحلملا

 ال طرشلا ناك نإو . هيعدت ةآرملاو كلم لا لاوزو قالطلا عوقو ركني هنألو ‹ طرشلا دوجو مدعوهو

 ‹ ةنالفو قلاط تنأف تضح نإ لوقي نأ لثم « اهسفن قح يف اهلوق لوقلاف اهتهج نم الإ ملعي
 ‹ ناسحتسا قالطلا عوقوو  ةنالف قلطت ملو يه تقلط تضح دق :تلاقف

 ناك امك :ش (نيميلا ىقبف) :م دجوت مل ثالثلا نأل :ش (هلحم ءاقبل قاب ءازحلاو) :م نيميلا يأ :ش

 . فلاحلا ةمذ يف

 :م . اًيناث اهجوزت نأ دعب ينعي :ش ( هكلم يف) :م رادلا لوخد وهو :ش (طرشلا دجو نإ مث) :م

 فالخب « نيميلا تهتنا ةرم طرشلا دوج وبف « راركتلا ىلع لدي ال ظفللا نأل :ش (نيميلا تلحنا)

 اهيف كلملاو ةأرملا يه لحملا :ش (ءازجلل لباق لحملاو طرشلا دجو هنأل ؛قالطلا عقوو) :م املك ةملك

 طظفللا ةلالد مدعل تهتنا اهنأل :ش (نيميلا ىقبي الو ءازجلا لزنيف) :م قالطلا عوقوو ءازحلاو دوجوم

 يأ :ش ( دجو نإو) :م طرشلا متي ةرم لعفلا دوجوبف هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انلق امل) :م راركتلا ىلع

 تلحنا) :م اًبناث جوزتلا لبق كلما لاوز دعب ينعي :ش (كلملا ريغ يف) :م رادلا لوخد وهو « طرشلا

 مدعل قالطلا لحم يآ :ش (ةيلحملا مادعنال) :م قالطلا نم :ش ( ءيش عقي ملو طرشلا دوجول نيميلا

 . كلما

 ‹ قالطلا عقي ملو طرشلا دجوب مل جوزلا لاق نأب :ش (طرشلا دوجو يف افلتخا نإو) :م

 مدع لصألا نأل :ش (جوزلا لوق لوقلاف) :م « قالطلا عقوو طرشلا دجو دق :ةجوزلا تلاقو

 نوكي ذئنيح طرشلا دوجو ىلع :ش (ةنيبلا ةأرملا ميقت نأ الإ) :م لصألاب كسمتي نمل لوقلاو طرشلا

 ةلالدل :ش (طرشلا دوجو مدع وهو لصألاب كسمتم) :م جوزلا نأل يأ :ش (هنأل) :ماهلوق لوقلا

 . لاملا ركنأ اذإ هيلع ىعدملاك كلم ىلع رهاظلا

 يعدت يأ :ش (هيعدت ةأرملاو كلملا لاوزو قالطلا عوقو ركني) :م جوزلا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 نمالإ ملعيال طرشلا ناك نإو) :م ةنيبلا ةأرملا تماقأ اذإ الإ جوزلا لوق لوقلاف « قالطلا عوقو

 مث «هبهذم رهاظ يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش (اهسفن قح يف اهلوق لوقلاف « اهتهج
 قلاط تنأف تضح نإ) :م جوزلا يأ :ش ( لوقي نأ لثم) :م هلوقب اهتهج نم الإ ملعي ال يذلا حضوأ

 ‹ ناسحتسا قالطلا عوقوو « ةنالف قلطت ملو يه تقلط تضح دق :تلاقف) :م اهترض ينعي :ش (ةنالفو
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 قح يف ةنيمأ اهنأ ناسحتسالا هجو لوخدلا يف امك « قدصت الف طرش هنأل ؛ عقب ال نأ سايقلاو

 اهنكل « نايشغلاو ةدعلا قح يف لبقي امك اهلوق لبقيف « اهتهج نم الإ كلذ ملعي مل ذإ « اهسفن

 « اهقح يف اهلوق لبقي الف ةمهتم يه لب «اهترض قح يف ةدهاش
 ر

 :م ةأرملا يأ :ش (قدصت الف طرش) :م ضيحلا نأل يأ :ش (هنأل) :م قالطلا يآ :ش (عقي ال نأ سايقلاو
 عقبالو «جوزلا لوق لوقلا نوكينأ ينبني ناكف ٠ رادلا لوسخد يف يأ: :ش ( لوخدلا يفامك)

 . لصألاب اكسمتم هعوقو ركني هنأل قالطلا

 نهماحرأ يف ام راهظإب تانيمأ ءاسنلا نأل :ش (اهسفن قح يف ةنيمأ اهنأ ناسحتسالا هجو) : م

 ةيآلا: ةرقبلا) (نهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل لحي الو# ىلاعت هلوقل كلذب تارومأم

pe (Aيف يف :ش (اهلوق لبقيف) :م اهنم الإ ضيحلا ملعي مل هنأل :ش (اهتهج نم الإ كلذ ملعي ملذإ) :  

 کپ يلوق لیق اکو يآ: (نایدغلاو) :م اهنا ضقتا يف يآ :ش (ةدملا قح يف لبقب امک) :م اهقح
 . ءطولا نع ةيانك وهو « اهنايشغ نع جوزلا بجي ثيح ضئاح انآ تلاق اذإو « نايشخلا

fیھ لب ) :ماهيلع قالطلا عوقوب :ش (اهترض قح يف ةدهاش) :م ةأرملا نكل يأ :ش (اهنكل) :  

 مهلا ةداهش نأل :ش ( اهقح يف اهلوق لبقي الف ) :م اهترض قح يف ةنيمأب تسبل اهنأل :ش ( مهتم

 . جوزلااهبذك اذإاذهو « ةدودرم

 نم ولخت ال ةأرملا نأ وهو « ثحب هيف ليق « اًصضيأ اهترض ىلع قالطلا عقي اهقدص اذإ امأ
 «طرشلا دجو دقف ةضئاح تناك نإ اهنأل همدع لومشو « اهقالط لومش لاحلاو « همدعو ضيحلا

 يف ضيحلا دجوي نأ امأف . امهنم ةدحاو قالط عقي الف طرشلا دجوي مل ضحت مل نإو اهقالط عقيو
 . لاحم وهو ةدحاو ةلاح يف اًمودعم ادوجوم ءيشلا نوك مزلتسي هنإف اهترض نود اهقح

 ةنامألا نيدقاعتم نيفصو ةروصلا هذه يف تضح اهلوقب تبثأ عرشلا نأب : بيجأو
 . امهئاضتقا بسحب نيمكح كلذ ىلع بترو « ةداهشلاو

 ةمرحلاو جوزلل لحلا دحاو رمأ وهو « حاكنلا ىلع بتر هنإف « عرشلا يف ف عدہب كلذ سیلو

 ف ننام فالخب مدملا رخآلاو رجول امحدحأ يفتي ال ةمرطاو لخا نأل مط هيد ٠ هرن

 . یهتنا  همدعو هدوجو یضتقم یف فالتخا

 ءيشب هنع ىفتكي ناك ليوطت اذهو « يقانغسلا مالك نع ًالقان لمكألا هركذ اذه :تلق

 بتر عرشلاو «ةمهتم انه ةأرلار« ىلامت هلا الإ هيلع علب ال يضخ رمأ ضيا لاقي نأ رصتخم



 ‹ هبحأ تلاقف « رح يدبعو قلاط تنأف منهج ران يف هللا كبذعي نأ نيبحت تنك نإ لاق ول اذكو

 الو دبعلا قتعي ملو يه تقلط . كبحأ تلاقف « كعم هذهو قلاط تنأف ينيبحت تنك نإ لاق وأ

 هنم صيلختلا بحت دق هايإ اهضغب ةدشل اهنأل « اهبذكب نقيتي الو انيب امل « اهتبحاص قلطت

 ىلع مكحلا يقب اهريغ قح يفف ةبذاك تناك نإو اهرابخإب مكحلا قلعت نأ اهقح يفو «باذعلاب

 .ةبحملا وهو لصألا

 (لاق ول) :ماهريغ قح نود اهقح يف ةأرملا لوق لوقلا نأ يف مكحلااذكو يأ :ش ( اذكو) :م

 :تلاقف رح يدبعو قلاط تنأف منهج ران يف هللا كبذعي نأ نيبحت تنك نإ) :م : هتأرمال جوزلا :ش

 . دبعلا قتعي الف « اهريغ قح يف لبقي الو قلطتف اهسفن قح يف اهلوق لوقلاف :ش (هبحأ

 هكرتبو دامعلا نونب زوجي :ش (ينيبحت تنك نإ) :م : هتآرمال جوز لاق وأ يآ :ش ( لاق وأ) :م

 :ش (كعم هذهو قلاط تنأف) :م بارعإلا نون هرخآ يف يذلا عراضملا يف مزالب سيل هنأل اًضيأ

 قتعي ملو ةبطاخللا ةأرملا يأ :ش ( يه تقلط « كبحأ :تلاقف) :م رح يدبعو اهترض ىلإ هذهب راشأو

 . رهاظلا رابتعاب اهتبحاص اهيلع قلطأ ءاهترض يهو (اهتبحاص قلطت ملو دبعلا

 قح يف ةدهاش « اهسفن قح يف ةنيمأ هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انيب ام) :م اهتودع يه ةقيقحلا يفو

 . اهترض

 لمعتساو بحلا دض ضغبلاو « اهجوز يأ :ش (هايإ اهضغب ةدشل اهنأل اهبذكب نقيتي الو) :م

 . اهجوز ةأرملا ضاغبإ ةدشل يأ « هايإ : هلوق وهو « ًالوعفم هل ركذ ثيح « ضاغبإلا ىنعمب

 نأل « منهج ران باذعب يأ :ش (باذعلاب) :م جوزلا نم يأ :ش (هنم صيلختلا بحت دق) :م

 يأ :ش (اهقح يفو) :م اهبذكب نقيتي ملف هضغب نم هتبحص ىلع ةرخآلا باذع راتخي دق لهاجلا

 امك ةدئاز نوكت نأ زوجي ةزمهلا حتفب نأ :ش (اهرابخإي مكحلا قلعت نأ) :م ةبطاخملا ةأرملا تح يفو

 . ٩١( ةيآلا : فسوي) (هاقلأ ريشبلا ءاج نأ املف) ىلاعت هلوق يف

 ىلع ةليقثلا نم ةففخم نوكت نأو « ةيردصم نوكت نأ زوجيو « هتمركأ ءاج نأ ال : لاقيو
 . رتتسم اهيف نأشلا ريمض نأ

 مكحلا يقب اهريغ قح يفف) :م هلبق اب ةلصاو رسكلاب هذه نإ ةملك :ش (ةبذاك تناك نإو) :م

 . (ةبحملا ) :م لصألا يأ :ش ( وهو « لصألا ىلع

 نإ: اهل لاق ولو . عقيال اهبذك نإ هنعو « هبهذم رهاظ يف دمحأو يعفاشلا لاق انلوقبو :ش

 تقلط جوزلا اهبذكو « كبحأ تلاق وأ « يبلقب كبحأ تلاقف « قلاط تنأف كبلقب ينيبحت تنك

 . امهدنع

 . قلطت ال ىلاعت هللا نيبو اهنيب اميف ةبذاك تناك نإ : دمحم لاقو
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 ام نأل « مايأ ةثالث اهب رمتسي ىتح قالطلا عقي مل مدلا تأرف قلاط تنأف تضح اذإ: اهل لاق اذإو

 دادتمالاب هنأل ؛تضاح نيح نم قالطلاب انمكح مايأ ةثالث تمت اذإف. اضيح نوكي ال اهنود عطقني

 قلطت مل قلاط تنأف ةضيح تضح اذإ اهل لاق ولو . ءادتبالا نم اضيح ناكف محرلا نم هنأ فرع

 ثيدح يف هيلع لمح اذهلو ءاهنم ةلماكلا يه -ءاهلاب- ةضيحلا نأل ؛ اهضيح نم رهطت ىتح
 ءاربتسالا

 نال «مايأ ةئالث اهب رمتسي ىتح قالطلا عقي مل مدلا تأرف « قلاط تنأف تضح اذإ اهل لاق اذإو) :م

 ماي ةثالث تم اذإف) :م اًضيح نوكي ال مايأ ةثالث نود ام نأل :ش ( اًتضيح نوكي ال اهنود عطقنب ام

 نم هنأ فرع دادتمالاب) :م مدلا نع هتأر يذلا يأل يأ :ش (هنأل تضاح نيح نم قالطلاب انمكح

 امل اهنإف ‹ ةءوطوملا ريغ يف رهظت هتدئافو « رمألا لوأ نم يأ :ش ( ءادتبالا نم اًضيح نوكيف محرلا

 قح يف رهظيو « مدلا تأر نيح نم ارح دبعلا ناك اهلاحب ةلأسملاو . رح يدبعف تضح نإ لاق

 لئس اذإ مايأ ةثئالث لوأ نم ةقلطم تناك هلوقب بيجي نأ يتفملا ىلع بجي ليقو « دبعلا نم ةيانجل ا

 نم عقي هنأ روهشم هجو هيفو قالطلا عقي ةليلو موي ىضقنا ول -هللا همحر- يعفاشلا دنعو

 . هللا همحر- دمحأ لاق هبو « ةياورلا لوأ

 لبق هزيجنتف لاق ثيح مساقلا نباو اكلام الإ كلذ ريغ لاق دحأ ملعيال : رذنملا نبا لاقو
 اذإ قلاط تن : ةرهاطلل لاق ول اذكو « ضيحت مث رهطت ىتح عقي مل اًضئاح تناك ولو ٠ ضيحلا
 يف هركذ -هللاامهمحر-دمحأو يعفاشلا لاق هبو « رهطت مث ضيحت ىتح قلطت مل ترهط

 . «ىنغملا»

 ءاهلاب ةضيحلا نأل « اهضيح نم رهطت ىتح قلطت مل قلاط تنأف ةضيح تضح نإ اهل لاق ولو) :م

 الإ نوكي ال ضيحلا نم ةرملاو « ةرملل حتفلاب ةلعفلا نأل « ةضيحلا نم يأ :ش (اهنم ةلماكلا يه

 ءيشلا يه ءاهلاب ةضيحلا نأ لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م رهطلاب هؤاهتناو هئاهتناب هلامكو هلامكب
 :ش (ءاربتسالا ثيدح يف) :م لماكلا ىلع يآ :ش (هيلع لمح) :م ةضيحلا نم لماكلا مدلا وآ لماكلا

 . (ةضيحب نئربتسي ىتح ىلابحخلا الو « نهلمح نعضي ىتح ىلابحلا ًاطوت ال» ي هلوق يأ

 ديعس يبأ نع ءادردلا يبأ نع بهو نب سيق نع كيرش نع «هننس» يف دواد وبأ هاور

 الو عضت ىتح لماح ًاطوت ال»: ساطوأ ايابس يف لاق ةئ يبنلا نأ - هنع ىلاعت هللا يضر- يردحخلا

 نبا هلعأو ملسم طرش ىلع حيحص لاقو ٠۹١( /۲) «كردتسملا » يف مكاحلا هاور ٤۹۸( /۳) يعليزلا لاق ()

 . سلدم هنإ لاقو « كيرشب هباتك يف ناطقلا
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 بيغت نيح تقلط اموي تمص اذإ قلاط تنآ : اهل لاق اذإو ‹ رهطلاب كلذو ء اهئاهتناب اهلامكو

 اذإ ام فالخب «راهنلا ضايب هب داري دتم لعفب نرق اذإ مويلا نأل ؛هيف موصت يذلا مويلا يف سمشلا

 تدلو اذإ هتأرمال لاق نمو . هنكرب موصلا دجو دقو « رايعمب هردقي مل هنأل تمص اذإ اهل لاق

 ‹ نيتنث قلاط تنأف ةيراج تدلو اذإو « ةدحاو قلاط تنأف ًامالغ

 ملسم طرش ىلع حيحص لاقو ٠ كردتسملا» يف مكاحلا هاورو . «ةضيح ضيحت ىتح لمح تاذ ريغ
 وبأ یورو . ءاضقلاب هظفح ءاس نمم وهو سلدم هنإ :لاقو < كيرش ةيانك يف ناطقلا نبا هلعأو <

 لحي ال »: لاق ويي يبنلا نع -هنع هللا يضر- يراصنألا تباث نب عفيور ثيدح نم اًضيأ دواد

 . "ةضيحب اهثربتسي ىتح يبسلا نم ةأرما ىلع عقي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ن

 لوسر یهن» : لاق -هنع یلاعت هللا يضر- يلع ثيدح نم «هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا یورو

 . ىهتنا « ضيحب ًاربتست ىتح لماحلا وأ « عضت ىتح لماحلا ًاطوت نأ ةي هللا

 . نینح برح عضوم وهو نزاوه دالب يف داو ساطوألاو

 نأل :ش (رهطلاب) :م ءاهتنالا يأ :ش (كلذو اهئاهتناب) :م ةضيحلا لامكو يأ :ش (اهلامكو) :م

 اميفو ‹ ةرشعلا يضمجب ةرشعلا نع عاطقنالاب تبثت ضيحلا نع ةراهطلا مث « هدضب يهتني ءيشلا

 اذك « عاطقنالا تبثي مل ءامهدحأ «تبثي ملامف « ةالص تقو يضم وأ لاستغالاب تبثت اهنود

 :ةيناثلا يف ناكو . اًيعدب ىلوألا يف قالطلا ناك ول اولاق اذهلو « «مالسإلا خيش طوسبم » يف

 . يشاترمتلا هركذ « ضيحلا دعب رهطلا يف هعوقول اًببس

 ‹ هيف موصت يذلا مويلا يف سمشلا بيغت نيح تقلط « اًموب تمص اذإ قلاط تنأ: اهل لاق اذإو) :م

 اهل :لاق اذإ ام فالخب) :م دتمم لعف موصلاو :ش (راهنلا ضايب هب داري دتمن لعفب نرق اذإ مويلا نأل

 هنأل) :م عورشلا درجمب قالطلا عقي موصلا يف تعرش اذإ اهنإف هيلع ةدايز ريغ نم ينعي :ش (تمص

 ردقل تبثملا تقولا رايعملا نم دارملاو «مويلاب موصلا ردقي مل جوزلا نأل يأ يأ :ش (رايعمب هردقی مل

 . هرصقب رصقيو هلوطب لوطي ثيح « لعفلا

 يف ركذ امك رايعم ال فرظ اهتقو نإف « ةالصلا فالخب فرظ ال رايعم موصلل موصلا تقوو
 وهو « هنكرو راهن ثالثلا تارطفملا نع كاسمإلا وهو :ش (هنكرب موصلا دجو دقو) :م لوصأللا

 . سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلاو ةينلا

 «نيتنث قلاط تنآأف ةيراج تدلو اذإو ةدحاو قلاط تنأف اًمالغ تدلو اذإ هتأرمال لاق نمو) م

 يناعنصلا شنح نع قوزرم يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع قاحشإ نبا نع ۲٠١۸( ) حاکنلا يف دواد وبأ هاور (۲)

 . ا يبنلا نع يراصنألا تباث نب عفيور نع
 . حيحص دانسإ اذهو : تلق



 ناتقيلطت هزنتلا يفو « ةقيلطت ءاضمقلا يف همزل لوأ امهيأ يردي الو ةيراجو ًامالغ تدلوف

 ال مث ةيراجلا عضوب اهتدع يضقنتو ةدحاو تعقو الوأ مالغلا تدلو ول اهنأل ؛ ةدعلا تضقناو

 اهتدع تضقناو «ناتقيلطت تعقو الوأ ةيراملا تدلو ولو ةدعلا ءاضقنا لاح هنأل ؛ هب ىرخأ عقت

 «ةدحاو عقت لاح يف اذإف ‹ ءاضقنالا لاح هنآ انركذ امل ؛ هب رخآ ءيش عقي ال مث «مالغلا عضوب

 « اطايتحاو ًاهزنت نيتنلاب ذخأي نأ ىلوألاو. لامتحالاو كشلاب ةيناثلا عقت الف « ناتن عقت لاح يفو

 مث « ثالث قلاط تنأف فسوي ابأو ورمع ابأ تملك نإ: اهل لاق نإو .انيب امل نيقيب ةيصضقنم ةدعلاو

 يهف ؛فسوي ابآ تملکن« اهجوزت مث ورمع ايآ تملكف ءاهتدع تضقناو تنابف ةدحاو اهقلط

 . ىلوأ ةدحاولا عم ًاثالث قلاط

 .ًالوأ دلو نيدلولا يأ ملعي ملو يأ :ش (لوأ امهيآ يردي الو « ةيراجو اَمالغ تدلوف

 ىمس دقو « غلبت مل ىشنأل مسا ةيراجلاو « اباش راص غلب اذإف « غلبي مل ركذل مسا : مالخلا

 ناظم نع عروتلاو ءوسلا نع دعابتلا :ش (هزنتلا يفو « ةقيلطت ءاضقلا يف همزل) م اًمالغ ةيراحلا

 هدنع تناك ول ىتح هيلع ةمرحم ةأرما أطي نأ نم ريخ اهأطو لحب ةأرما ءطو كرت نأل ؛ ةمرحلا

 . «طوسبملا» يف اذك ء اًطايتحا رخآ جوز دعب الإ جوزتت ال نيتقيلطتب

 تدلو ول اهنأل) :م ريخألا دلولاب :ش (ةدعلا تضقناو) م ناتقيلطت همزل يآ :ش (ناتقیلطت) م

 (ةدعلا ءاضقنا لاح هنأل ؛ هب ىرخأ عقت ال مث «ةيراحلا عضوب اهتدع يضقنتو ةدحاو تعقو الوأ مالغلا

 . لاوزلا لاح لمعي ال ليزملاو لاوزلا لاح هنأل « ةدعلا ءاضقنا عم عقي ال قالطلاو :ش

 (هب رخآ ءيش عقي ال مث « مالغلا عضوب اهتدع تضقناو ناتقيلطت تعقو لوأ ةيراجلا تدلو ولو) :م

 عقت لاح يف اًذإف) :م ةدعلا ءاضقنا يأ :ش (ءاضقنالا لاح هنأ انركذ امل ) :م مالغلا عضوب يأ :ش

 ةغيص ىلع :ش (ذخأي نأ ىلوألاو « لامتحالاو كشلاب ةيناشلا عقت الف نانتث عقت لاح يفو «ةدحاو

 . ليلعتلا ىلع اهيف ءاضتقاو :ش (اًطايتحاو) :م اعروت يأ :ش (اهزنت نيتنثلاب) :م

 راجلا ىلإ لعفلا دانسإب لوهجملا ةغيص ىلع بئاغلا ءانب لاقي نأ زوجيو :يزارتألا لاقف
 عضوب اهتدع يضقنت الوأ مالغلا تدلو ول اهنأل يأ :ش (انيب امل نيقيب ةيضقنم ةدعلاو) :م رورجملاو

 عضوب اهتدع لماحلا اهنأل ؛ مالغلا عضوب اهتدع يضقتت ًالوأ ةيراجلا تعضو ولو « ةيراجلا

 . صنلاب لمحل ا

 تضقناو تنابف ةدحاو اهقلط مث اًئالث قلاط تنأف فسوي ابأو ورمع ابأ تملك نإ لاق اذإو) :م

 ىأ :ش ( ىلوألا ةدحاولا عم اًنالث قلاط يهف ؛فسوي ابأ تملكف ءاهجوزت مث ورمع ابأ تملكف ءاهتدع

 . قيلطتلا دعب اهزجنت ىتلا ىلوألا ةقلطلا
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 قالطلا عقيف كلملا يف ناطرشلا دجو نإ ام « هوجو ىلع هذهو. عقي ال - هللا همحر - رفز لاقو

 نأل ؛ اضيأ عقي الف كلملا ريغ يف يناشلاو كلملا يف عقي الف كلم ا ريغ يف ادجو وأ ءرهاظ اذهو

 يهو ‹ كلملا يف يناثلاو « كلملا ريغ يف لوألا دجو وأ« عقي الف كلملا ريغ ىلع لزني ال ءازجلا

 نأ انلو . دحاو ءيشك قالطلا مكح يف امه ذإ يناثلاب لوألا رابتعا هل « ةيفالخلا باتكلا ةلأسم

 دوجولا بلاغ ءازجملا ريصيل قيلعتلا ةلاح طرتشي كلما نأ الإ ملكتملا ةيلهأب مالكلا ةحص

 لاحلا باحصتسال

 (هوجو ىلع) :م ةلأسملا هذه يأ :ش (هذهو « عقيال :رفز لاقو) :م

 يأ :ش (رهاظ اذهو ‹ قالطلا عقيف كلملا يف ناطرشلا دجو نإ امأ) :م هلوق يه :ىلوألا :ش

 . هيف فالخ ال اذهو ‹ كلملا يف طرشلا دوجول رهاظ قالطلا عوقو

 طرشلا يأ :ش (عقي الف كلملا ريغ يف) :م ناطرشلا يأ :ش (ادجو وأ) :م هلوق يه :ةيناثلاو

 :م قالطلا يأ :ش (عقي الف كلملا ريغ يف ) :م يناثلا طرشلا دجو يأ :ش (يناثلاو كلما يف) :م لوألا

 اهيفو « لحم ريغ هنأل :ش (عقي الف كلملا ريغ ىلع لزني ال ):م قالطلا وهو :ش (ءازجلا نأل ؛ اًضيأ)

 .« طوسبملا » يف هركذ « ىليل يبأ نبا فالخ

 يآ :ش (يناثلاو كلم لا ريغ يف) :م لوألا طرشلا يأ :ش (لوألا دجو وأ) :مهلوق يهو :ةعبارلاو

 يأ :ش (هل) :م رفز نيبو اننيب :ش (ةيفالخلا باتكلا ةلأسم يهو  كلملا يف) :م يناثلا طرشلا دجو

 « يناثلا فصولاب لوألا فصولا رابتعا يأ :ش (يناثلاب لوألا رابتعا) :م -ىلاعت هللا همحر-رفزل

 ‹ ءازجلا لزني ال كلملا ريغ يف دجو ول يناثلا فصولا نأ هنايب : لاق مث « يزارتألا هرسف اذك

 مالك طرشلا دعب امهدحأ مالك نأل « ءازجلا لزني ال نأ يغبني كلملا ريغ يف لوألا دجو اذإ اذكف

 . رخآلا يفاذكف « كلملا طرتشي امهدحأ يفو « رخآلا

 دنع قالطلا عوقول طرش كلملا نأ ينعي « يناشلاب لوألا رابتعا هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 مكح يف) :م ناطرشلا يأ :ش (امه ذإ) :م لوألا طرشلا دوجو دنع كلذكف « يناثلا طرشلا دوجو

 . امهب الإ عقي ال هنأ ثيح نم :ش (دحاو ءيشك قالطلا

 ةيلهأب نيميلا وه يذلا مالكلا اذه ةحص يأ :ش ( ملكنا ةيلهأب مالكلا ةحص نأ انلو) :م

 اذإف ‹ ةمذلا هلحمو « هب ةمئاق مالكلا ةحص نوكيف هب ةمئاق يهو « اَعلاب القاع هنوك وهو « ملكتملا

 كلملا نأ الإ) :م هلوقب كلذ نع باجأف « قيلعتلا تقو كلملا طرتشي ال نأ يغبني ناك كلذك ناك

 ةرابع لاحلا باحصتسا نأل :ش (لاحلا باحصتسال دوجولا بلاغ ءازحلا ريصيل قيلعتلا ةلاح طرتشي

 ىلإ رظنلاب طرشلا دوجو دنع اًيقاب كلما ناك اذإف « ليزملا ليلدلا مدعل ناك ام ىلع ناك ام ءاقبإ نع

 . هماود تباث لك يف لصألا نأل < ابلاغ هدنع ءازجلا لزني باحصتسالا
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 لاحلا كلذ نيب اميفو ٠ كلملا يف الإ لزني ال هنأل ؛ ءازجلا لزنيل طرشلا مامت دنعو « نيميلا حصيف

 رادلا تلخد نإ:اهل لاق نإو « ةمذلا وهو هلحمب هؤاقب ذإ كلم ا مايق نع ينغتسيف نيميلا ءاقب لاح

 تلخدف ءلوألا ىلإ تداع مث« اهب لخدف رخآ لجر اهجوزتو نيتنث اهقلطف ًاثالث قلاط تنأف

 - هللا همحر - دمحم لاقو - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع انالث تقلط .رادلا

 نود ام مدهي يناثلا جوزلا نأ هلصأو - هللا همحر - رفز لوق وهو قالطلا نم يقب ام قلاط يه

 ثالثلا نود ام مدهي ال - هللا امهمحر - رفزو دمحم دنعو . ثالثلاب هيلإ دوعتف٬ امهدنع ثالثلا

 تلخد نإ اهل لاق نإو . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم نيبنسو « قالطلا نم يقب اب هيلإ دوعتف
 ىلإ تعجر مث اهب لخدو هريغ تجوزتف ًاثالث قلاط تن :اهل لاق مث ء ثالث قلاط تنأفرادلا

 تلخدف لوألا

 يذلا ءازحلا نأل :ش (نيميلا حصيف) :م كلذك ناك اذإف « ذئنيح لاوزلا كلملا لمتحي ناك نإو

 . ةوقلا وهو نيميلا لصحيف ذئنيح ققحتي دوج ولا بلاغ وه

 لزني ال هنأل ءازجلا لزنيل) :م طرشلا مامت دنع اضيأ كلملا ءاقب طرش يأ :ش (طرشلا مامت دنعو) :م

 ماتو « قيلعتلا ةلاح نيب يأ :ش (لاحلا كلذ نيب اميفو) :م كلملا ريغ يف لزني الو :ش (كلملا يف الإ

 (ةمذلا وهو هلحمب) :منيميلا ءاقب يأ :ش (هؤاقب ذإ كلملا مايق نع ينغتسيف نيميلا ءاقب لاح) :م طرشلا

 «قيلعتلا هليوأت ىلع ةثنؤم تناك نإو « نيميلا ىلإ عجارلا ريمضلا ركذ اغإو « فلاحلا ةمذ يأ :ش

 . ءاهقفلا دنع نيب قاتعلاو قالطلا قيلعت نأل

 نيتنث اهقلطف اًنالث قلاط تنأف رادلا تلخد نإ) :م هتأرمال لجر لاق نإو يأ :ش (اهل لاق نإو) :م

 تقلط رادلا تلخدف) :م لوألا جوزلا يأ :ش (لوألا ىلإ تداع مث اهب لخدو رخآ لجر اھجوزتو

 -سابع نباو رمع نبا لوق اذه رذنملا نبا لاق :ش (- هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اّنالث

 - دوعسم نبا لوقو وهو: « طوسبملا يفو . يعخنلاو حيرشو ءاطع لاق هبو ‹ -مهنع هللا يضر

 . هنع ىلاعت هللا يضر

 نم ةعامج لوق وهو :ش (رفز لوق وهو « قالطلا نم يقب ام قلاط يه دمحم لاقو) :م

 -مهباحصأو دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو « نيعباتلاو -مهنع ىلاعت هللا يضر -ةباحصلا

 ثالثلا نود ام مدهي يناثلا جوزلا نأ) :م فالحلا اذه لصأ يأ :ش (هلصأو) :م -هللا مهمحر

 دوعتف يأ :ش (ثالثلاب هيلإ دوعتف) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنع

 ام ىلإ دوعتف « ثالثلا نود ام مدهي ال رفزو دمحم دنعو) :م تاقيلطت ثالثب لوألا جوزلا ىلإ ةأرملا

 . ةقلطملا هب لحت ام لصف رخآ يف يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم نيبنسو قالطلا نم يقب

 هل لاق مث « اّلالث قلاط تنأف رادلا تلخد نإ) :م هتآرمال لجر لاق نإو يأ :ش (اهل لاق نإو) :م

 تلخدف) :م لوألا جوزلا ىلإ يأ :ش ( لوألا ىلإ تعجر مث اهب لخدو هريغ تجوزتف اًنالث قلاط تنأ
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 ‹ ظفللا قالطإل قلطم ثالث ءازحلا نأل؛ ثالثلا عقي ىعفاشلاو رفز لاقو . ءىش عقي مل رادلا

 ذإ ؛ ةعناملا ىه اهنأل ؛ كلملا اذه تاقلط ءازحلا نأ انلو . نيميلا ىقبيف « اهعوقو لامتحا ىقب دقو

 تاف دقو هانركذ ام ءازجلا نأك اذإو ‹ لمحلل وأ عنملل دقعنت نيميلاو ثدحي ام مدع رهاظلا

 ‹ نيميلا ىقبت الف ٠ ةيلحملل لطبملا ثالثلا زيجنتب

 . ةثالثلا انئاملع دنع :ش ( ءيش عقي مل رادلا

 .دمحأو كلامو« صوصنملا ىلع « ديدجلا ١ ىف - هللا همحر- ىعفاشلا لاق هبو

 . كلذ ىلع ملعلا لهآ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاقو

 ثالثلا هنأل :ش (قلطم ثالث ءازحلا نأل ؛ ثالثلا عقي) :م هلوق يف :ش (يعفاشلاو رفز لاقو) :م

 :م لآملا يف ةثدحتسم وأ لاحلا يف ةكولمم تناك ءاوس « اقلطم تاقلط ثالث لوانتيف « تاكولمملا

 لامتحا يقب دقو) :ماًمكح هدض هنأل « ديقملا لوانتي ال قلطملا ظفللاو :ش (ظفللا قالطإل كلذو)

 (نيميلا ىقبتف) :م قلطم ثالث تاقلط لامتحا يأ :ش (اهعوقو

 ثالثلا تاقلطلا ىلإ فرصي مل هنأ ىلع ليلدلاو « ءازجلا عقي لحما دجو اذإف :ش

 كتجوزت املك لاق ولامكو « يقب امب عقوي مئاق كلملا ىلإ فرصنا ولف « مدهلا ةلأسم تاكولمملا

 . نيميلا ىقبي رخآ جوز دعب اهجوزتف اًنالث قلاط تنآف

 ولف « قتعي رادلا لخدو هارتشا مث هعابف رح تنأف رادلا تلخد نإ هدبعل لاق ولو : ليلدبو

 اًنالث اهقلط مث يمأ رهظك يلع تنأف رادلا تلخد نإ لاق ول اذهلو « قتع امل كلملا اذهب ءازجلا ديقت

 هفداص ام نأل « رييختلا قيلطتلا لطبي فيكو « اهنع اًرهاظم نوكي رخآ جوز دعب هيلإ تداع مث

 . اًقالط ريصي ام قيلعتلا هفداص امو « قالط رييختلا

 اذه تاقلط نأل يآ :ش (اهنأل) :م لاحلا ةلالدب :ش ( كلم ااذه تاقلط ءازحلا نأ انلو) م

 هيلع ًالماحو طرشلا دوجو نم اًعنام ناك ام لكو :ش (ثدحب ام مدع رهاظلا ذإ ةعنالا يه) :م . كلا

 :ش (تاف دقو) :م هرخآ ىلإ كلملا اذه تاقلط نإ هلوق وهو :ش (هانركذ ام ءازجلا ناك اذإو) :م

 . قالطلل الحم ىقبي ال ينعي :ش (ةيلحملل لطبملا ثالثلا زيجنتب) :م تاف دق ءازحلا نأ لاحلاو يأ

 نإ لاق نأب طرشلا لحم تاوفل نيميلا لطبي ءازجلا لحم تاوفب نأل :ش (نيميلا ىقبت الف) :م

 . هلثم اذهف « نيميلا ىقبي ال اًناتسب رادلا تلعج مث « قلاط تنأف رادلا هذه تلحخد

 ‹ قلاط تنأف تضح نإ لاقي نأ حصي مل لمحلاو عنملا يف رصحنا ول نيميلا داقعنا : تلق نإف

 . اًيوامس اًضراع ضيحلا نوكل لمح الو عنم هيف روصتي ال هنآل
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 ًاثالث قلاط تنأف كتعماج اذإ هتارمال لاق ولو. هلحم ءاقبل قاب ءازحلا نأل اهنابأ اذإ ام فالخب

 مث هجرخأ نإو ‹ رهملا هيلع بجي مل ةعاس ثبل نإو ثالث تقلط ناناتخلا ىقتلا املف « اهعماجف
 همحر - فسوي يبأ نعو . ةرح تنأف كتعماج اذإ :هتمأل لاق اذإ اذكو . رهملا هيلع بجو هحل وأ

 هيلع بحي ال هنأ الإ « هيلع ماودلاب عامجلا دوجول اضيأ لوألا لصفلا يف رهملا بجوأ هنآ - هللا

 .داحتالل دحلا

 رصحني مل لاؤسلا نأل « رظن هيفو « ردانلا نود عئاشلا بلاغلل رابتعالا نأب : بيجأ :تلق
 . هريغو عزجلاو ةهاركلاو ةبحملاك هجولا يف وه اغنإو « اًردان نوكي ىتح ضيحلا ةروص يف
 . روصتم هيف عنملاو «لحملا كلذ نع اهرابخإ وه كلذ لثم يف طرشلا نإ لاقي نأ : باوصلاو

 رييختب ءازجلا تاف يأ -ثالثلا رييختب تاف دقو- هلوقب قلعتي :ش (اهنابأ اذإ ام فالخب) :م
 :ش (هلحم ءاقبل قاب ءازجلا نأل) :م نيتقلطب وأ ةقلطب اهنابأ اذإ ام فالخب « ةيلحملل لطبملا ثالثلا
 همحر- ةفينح يبأ دنع ثالث تاقلطب تداع رخآ جوز دعب هيلإ تداع اذإ اذهلو « ءازجلا لحم ىآ
 نيتقلط وأ ةقلط ةنابإلا ةروص يف نل < مدهلا ةلأسم يهو - هللا همحر- فسوي يبأ دنعو -هللا

 . رخآ جوز ليلحت الب اهجوزت لوألا جوزلا نأ كلملا ءاقب ىلع ليلدلاو . كلملا ال لحلا لوزي

 امك ءازجلا يلع مسقني ال نيميلا نأل « ءازجلا ءاقبب تيقب نيميلا نأ مدهلا ةلأسم نع باوجلاو
 « اًنالث قلاط تنأ لوخدلا دنع لئاق هنأك راص ةيكلملاب نيميلا تيقب الو ٠ طرشلا ىلع مسقني ال
 نأل « عيبلا دعب نيميلا لطبي ال انإ هقتع قيلعت نأ دبعلا ةلأسم نعو . عقيف ثالثلا كلي وهو

 اذإ ىتح « عيبلا دعب قاب قرلاو « قرلا ةفصب قتعلل الحم ناك دقو « عيبلاب لطبت مل قتعلا ةيلحم
 تاقلطلا زيجنتب تفي مل راهظلا لحم نأ راهظلا ةلأسم نعو « لحم لا تاوفل نيميلا ىقبي ال هقتعأ
 « رخآلا جوزلاب ةيناثلاو « ريفكتلاب ةيهانتم ىلوألا نأل « قالطلا ريغ راهظلا ةمرح نأل ‹ ثالثلا

 كلذ ققحتي الو ةمرحملاب ةللحملا هيبشت راهظلا نأل « ثالثلا تاقيلطتلا دعب ارهاظم ريصي ال اغإو
 . جوزتلاب الإ

 نإو « اال تقلط ناناتخلا ىقتلا املف « اهعماحف اًنالث قلاط تنآأف كتعماج اذإ :هنآرمال لاق ولو) :م
 نم :ش (هجلوأ مث هجرخأ نإو) :م لثملا رهم وهو « رقعلا يأ :ش (رهملا هيلع بجي مل ةعاس ثبل

 :م ثكملاو ثبللاب رهملا بجي ال اذكو يأ :ش (اذكو ‹ رهملا هيلع بجو) :م لاخدإلا وهو جاليإلا
 :ش ( اًضيأ لوألا لصفلا يف رهملا بجوأ هنأ فسوي يبأ نعو . ةرح تنأف كتعماج اذإ :هتمأل لاق اذإ)
 هنأ هانعمو ‹«ثبللا ىلع يأ :ش (هيلع ماودلاب عامجلا دوجول) :م لاخدإلا دعب ةعاس ثبل اذإ ام وهو

 (داحتالل دحلا هيلع بجي ال هنأ الإ ) : م يئادتبالا لوخدلا ةلزنب لوخدلا دعب ثبللا ىلع ماودلا لعج

 ناكف ‹ ةوهشلا ءاضق وهو «دوصقملا ثيح نم مارحلا ثبللا عم لاحلا جاليإلا داحتال يأ : ش
 مرحملا ءطولا هنأل « رقعلا بجوو دحلا طقسف «دحلل بجوم ريغ هلوأو « هجو نم أدحاو عامجلا

4 



 ؛ جلوأ مث جرخأ اذإ ام فالخب « لاخدإلل ماود الو جرفلا يف جرفلا لاخدإ عامجلا نأ رهاظلا هجو

 سلجملا ىلإ رظنلاب داحتالا ةهبشب بحي ال دحلا نأ الإ « قالطلا دعب لاخدإلا دجو هنأل

 ناك ولو . امهدحأ نع ولخي ال مرحملا ءطولا ذإ « رقعلا بجو دحلا بجي مل اذإو«دوصقملاو

 - هللا همحر - دمحم ًافالخ - هللا همحر - فسوي يبأ دنع ثابللاب اعجارم ريصب ًايعجر قالطلا

 ملعأ ىلاعت هللاو « عامحجلا دوجول عامجإلاب ًاعجارم راص جلوأ مث عزن ولو « ساسملا دوجول

 باوصلاب

 . ةرح تنأف كتعماج نإ هتمأل لاق اذإ فالخلا اذه ىلعو « دح وأ رقع نع ولخيال

 دجوي ملو :ش (جرفلا يف جرفلا لاخدإ عامجلا نأ) :م ةياورلا رهاظ يأ :ش (رهاظلا هجو) :م

 نمك « ءادتبال امکح هماودل نوکی یتح :ش (لاخدإلل ماود الو) :م قتعلاو تاقلطلا دعب كلذ

 هسرف لخدي ال فلح ولاذكو « ةعاس ثبللاب ثنحي ال اهيف وه رادلا هذه لخدي ال نأ فلح

 دعب لاخدإلا دجو هنأل « جلوأ مث جرخأ اذإ ام فالخب) :م ثنحي ال هيف اهكسمأف اهيف وهو لبطصالا

 ( سلجملا ىلإ رظنلاب) :م جاليإلاو جارخإإلا نيب يأ :ش (داحتالا ةهبشب بجي ال دحل ا نأ الإ « قالطلا

 . ةوهشلا ءاضق وه :ش ( دوصقملاو) :م رظنلاب يأ :ش

 ةأرملا رهم رقعلا: بدألا ناويد يفو . لثملا رهم يأ :ش (رقعلا بجو دحلا بجي مل اذإو ) :م

 ذإ) :م «ريغصلا عماجلا حرش» يف رقعلا يباتعلا رسف هبو « لثم ا هنم دارملاو « ةهبش ىلع تئطو اذإ

 . دحلاو رقعلا دحأ نع يأ :ش (امهدحأ نع ولخي ال) :م مرحملا ءطولا نأل يأ :ش (مرحملا ءطولا

 يبأ دنع) :م ثكملاو ثبللاب ىأ :ش (ثابللاب اعجارم ريصي اًيعجر قالطلا ناك ولو) :م
 ىلع ماودلاو لوخدلا ريظن هنأل « هدنع اعجارم ريصي ال هنإف :ش (دمحم اًنالخ -هللا همحر-فسوي

 ةوهشب ساسملا دوصقملا يأو « فسوي يبأ ليلد وهو :ش (ساسملا دوجول) :م لوخدب سيل لوخدملا

 ‹ :جاليإلاو جارخإلا : عزنلا :ش (عامجلا دوجول عامجإلاب اًعجارم راص جلوأ مث عزن ولو) :م
 . (۲۹ةیَالا : نامقل) (ليللا يف راهنلا جلويو راهنلا يف ليللا جلوي ىلاعت هللا لاق «لاحدإللا

 همحر - دمحأ دنع «نإ» لشم اًطرش ناك «رادلا تلخد نإ قلاط تنأ لاق ول: عورف

 عماوج» يفو . سمأ لاق هنأك « يضملل اهنأل قلعتي ال ليقو ٠ فسوي يبأ نع كلذ يورو .-هللا

 اذكو . قلعتي الو« لاحلا يف عقي: -هللا مهمحر- يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو . عقي ال :«هقفلا

 عقي رادلا تلحخد وأ قلاط تنأ : لاق «ينغملا» يفو . عقيال رادلا كلوخد الول قلاط تن لاق ول

 : لاق « هقفلا عماوج» يفو . امهيف عقياندنعو ‹ سمأ هلوقك عقي ال نأ لمتحيو « يضملل وأو

 . ءافلاب طرشلاك رمألا باوج نأل «قلطت قلاط تنأو رادلا يلخدا

 هنال « يدؤت ىتح عقيال قلاط تنأو ءافلاٴيلإ يدأ : لاق « ةريخذلاو»» طوسبملا » يفو

 ؛لاحلا يف عقي قلاط تنأف ءافلا يدأ : لاق ولو . لاحلل واولا نأل «طوسبملا» يفو . رمألا باوج
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 . عامجلا ىلع هنيميف كتئطو نإ لاق ولو . ليلعتلل ءافلا نأل

 عامجلا هب تدر لاق ولو . مدقلاب ءطولا ىلع هنيي :نسحلا نب دمحم نعو : ةمادق نبا لاقو

 يف ركذ ادمحم نإف « -ىلاعت هللا همحر- دمحم نع لقنلا يف ةمادق نبا طلغ دقو «لبقي مل

 ال مدقلاب سودلا ىون ولو « هركذب اهجرف يف عامجملا ىلع وهف كتنطو نإ اهل لاقولو : «عماجلا»

 . هسفن ىلع هب هفارتعال اًضيأ مدقلاب سودلاب ثنحيو عامحجلا نع فرصلا يف قدصي

 كلذو «فرعلاو ةخللا وهو مدقلاب سودلا ىلع وهف ةأرما ركذ ريغ نم تئطو نإ : لاق ولو

 ‹حص هزاجأف جوزلا غلبف قلاط تنأف رادلا تلخد اذإ هريغ ةأرمال لجر لاق ولو ¢ انباحصأ قافتاب

 .ال اهدعبو قلطت ةزاجإلا دعب تلخد ول ىتح
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 ءانثتسالا ىف لصف

 قالطلا عقي مل ًالصتم ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 (ءانشتسالا يف لصف) :م

 لاعفتسالا وهو ءانثتسالا دعب يقابلاب ملكتلا وهو ءانثتسالا مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ‹ ريسفتلا نايب يف اهنأل «قيلعتلاب ءانثتسالا قحلأو « هتفطع يأ هتينث لاقي « فرعلا وهو ىنثملا نم

 . لكلا ىلع مدقم ءزجلاو « هضعب ءانثتسالاو « مالكلا لك عني طرشلا نألو

 نأ يغبني ناك : ليق :ش (قالطلا عقب مل ًالصتم ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ هتأرمال لاق اذإو) :م

 . قيلعت يه لب « ءانثتساب تسيل اهنأل « مدقتملا لصفلا يف ةلأسملا هذه ركذي

 ناك امع مالكلا ردص مكح عنمب ءانثتسالاب اًيوق اهبش ىلاعت هللا ةئيشمب قتيلعتلا نأب :بيجأو

 ًالصأ عنتي مالكلا ردص مكح اذكف ‹ طرشلا دوجو ىلع هدوجو فقوتي ال ثيحب ءانثتسالا لبق

 ةئيشم اب قيلعتلا ركذ ةبسانملا هذهلف « طرشلا دوجو ىلع فقوتي الو « ىلاعت هللا ةئيشمب قيلعتلا يف

 . ءانفتسالا لصف يف

 لاصتالا نم دارملاو ء ًالصتم ًالوق يأ « فوذحم ردصم ةفص هنأ ىلع بصن ًالصتم :هلوق

 . توكس وأ رخآ مالکب قلاط تن هلوق لبق یلاعت هللا ءاش نإ هلوق عطقی ال نأ

 ءانفتسالا فورحب ىتأ ولو . هنع زرحتلا ناكمإ مدعل هب ةربع الف سفنلا عاطقنال لصفلا امأو

 ةحص طرشب سيل عامسلا نأل ؛ يخركلا رايتخا وهو « احيحص ءانثتسالا عقي عمسي ال ثيحب

 روهمج لاصتالا طرش ىلعو « اًضيأ وه عمسي مل نإو « مصأللا ءانئتسا حصياذهلو < مالكلا

 لاق هبو ‹ سلجملا نم مقي ملام ءانثتسالا زوج نم مهنمو « ةعبرألا ةمئألا لوق وهو « ءاملعلا

 هزاوج هنعو « ةنس ةدم ىلإ هزاوج -هنع هللا يضر-سابع نبا نعو سواطو « يرصبلا نسحل ا

 . ادب

 ءانشتسالا هل : دمحأ لاقو . نيتنس دعب :ةداتق لاقو . رهشأ ةعبرأ دعب : ريبج نب ديعس لاقو

 نأل « هقالط عقي ال دصق ريغ نم هللا ءاش نإ هناسل ىلع ىرج ولو . رمألا كلذ يف مادام

 قلاط تنأ هلوقك ةينلا ىلإ رقتفي ال حيرصلاو « هباب يف حيرص وهو « ةقيقح دجو ءانثتسالا

 . ةيعفاشلا فالحخ هيفو « كتقلطو ةقلطمو

 وبأو قاحسإو يعفاشلاو مكحلاو يعخنلا ميهاربإو سواط لاق هبو قالطلا عقي مل :هلوق

 نب ديعسو قازرلا دبعو دامحو يبعشلاو يرهزلاو دهاجمو ءاطع لوق وهو « روث وبأو ديبع
 . ناميلس وبأو ةيرهاظلا تلاق هبو « يتبلا نامثعو يعازوألاو بيسملا

 يبآ نباو يبعشلا لاق هبو < هيلع ءيش ال : انباحصأ لاق هريغو ةداتقو لوحكمو كلام لاقو
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 . « هيلع ثنح الف هب ًالصتم یلاعت هللا ءاش نإ لاقو قاتع وأ قالطب فلح نم » ہی هلوقل

 . ديبع وبأو قاحسإو ىليل

 ال دمحأدنعو . رذنلاو نيميلا ربتعيو ةقدصلاو قاتعلاو قالطلا يف ءانثتسا ال : كلام لاقو

 وبأ لاقف ءانثتسالا لمع يف يأ هلمع يف اوفلتخا مث « نايألاو قاتعلا عفريو ةصاخ قالطلا عفري

 باحصأ ضعب لاق هبو . قيلعت :دمحم لاقو . يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو « لاطبإ فسوي

 . هللا مهمحر- يعفاشلا

 يبأ دنعف « قلاط تنأ ىلاعت هللا ءاش نإ : لاقف ةئيشملا مدق اذإ اميف فالحلا ةرمث رهظتو

 - دمحم نعو . هريغب وأ ءافلا فرحب رخأ وأ مدق ءاوس «مالكلا لاطبإل هنأ - هللا همحر - فسوي
 قالطلا يفن قللعتي مل ءازجلا فرح ركذي ملو طرشلا مدق اذإف « قيلعتلل هنأل ‹ عقي- هللا همحر

 لوق ىلع ىوتفلا « ىرغصلا ىواتفلا » يف ركذو . ناخ يضاقل ريبكلا عماجلا » يف اذك « طرش الب

 . سكعلا ىلع فالتخالا «حاضيإلا» يفركذو «فسوي يبأ

 عضوم يف ءانثتسالاب نورقملا قالطلا يف - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ فلتخا مث

 لاق ول یتح « اًنیي نوکی :-هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبآ لاق ؟ اتیی نوکی له ءانثتسالا عقي
 يبأ دنع هنيي يف ثنحي هللا ءاش نإ قلاط تن : اهل لاق مث رح يدبعف كقالطب تفلح نإ : اهل

 ول قاتعلا اذكو « قالطلا عقي الو ثنحي الو اتيي نوكي ال : -هللا همحر - دمحم لاقو . فسوي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ رح تنأ :لاق مث «رح تنأف كقتعب تفلح نإ : هدبعل لاق

 ( ٤ هيلع ثنح الف ًالصتم ىلاعت هللا ءاش نإ : لاقو قاع وأ قالطب فلح نم »: ةا هلوقل) :م
 نم ةعبرألا ننسلا باحصأ ىورو بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا اذهو « ةي يبنلا لوقل يأ :ش
 : لاق ةه هللا لوسر نأ -امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع ينايتخسلا بويآ ثيدح

 . نسح ثيدح اذه : لاقو يذمرتلا ظفلب "« هيلع ثنح الف هللا ءاش نإ : لاقف نیب ىلع فلح نم »

 يئاسنلاو )۳۲١١( نيميلا يف ءانثتسالا باب دواد وبأو « )۱١۸١( نيميلا يف ءانثتسالا باب يذڏمرتلا هاور (۲)

 : يذمرتلا لاف . اًعوفرم رمع نبا نع عفان نع ينايتخس لا بويأ قيرط نم )۲٠٠١( ةجام نباو )۷٥۱(

 ريغ هعفر ادحأ ملعن الو . اقوقوم هنع ملاس نع يورو « اًفوقوم رمع نبا نع عفان نع يور دقو نسح ثيدح

 . هعفري ال اًنايحأو هعفريانايحأ بوي ناك : ميهاربإ نب ليعامسإ لاقو « ينايتخسلا بويأ
 هللاو « تاقفلا نم هريغ قفاو ام هنم ذخأنف ثيدحلا اذه ىف برطضا هنأ الإ ةلوبقم هتدايزو ظفاح ةقث بويأ : تلق

 . ملعأ

 نم هرصتخا قازرلا دبع هيف أطخأ أطخ ثيدح اذه : ىل لاقف ثيدحلا اذه نع دمحم تلأس : يذمرتلا لاق

 . . ٤. ةليللا نفوطأل : لاق ناميلس نإ» : لاق ب يبنلا نأ ةريره يبأ نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم ثيدح

 . ثيدحلا
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 ملعي ال طرشلاو ‹ طرشلا لبق مادعا هنألو« هجولا اذه نم ًاقيلعت نوكيف ‹ طرشلا ةروصب ىت هنألو

 ‹ هب ًالصتم نوکی نأ طرتشی اذهلو ‹ لصألا نم ًامادعإ نوكيف انه اه

 رمع نبا نع ملاس نع يورو . اًقوقوم - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع يور دقو

 بوي ناک : میهاربإ نب لیعامسإ لاقو «ينايتخسلا بويأ ريغ هعفر ادحأ ملعنالو « اًقوقوم

 . ىنثتسا دقف : هيف دواد يبأ ظفلو « هعفري ال اًنايحأو « هعفري اًنايحأ

 نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم نع قازرلا دبع نع ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا ىورو
 هيفو ."“ هب ةليللا نفوطأل : لاق يب ناميلس نإ ١ : لاق ةا ىبنلا نأ - هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ

 يبآ نب قاحسإ نع «لماكلا » يف يدع نبا ىورو . لاقامك ناكل ىلاعت هللا ءاش نإ : لاق ول

 هللا يضر - سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع دواد يبأ نب زيزعلا دبع نع يبعكلا ىيحي
 ىلإ يشملا يلع وأ رح تنأ همالغل وأ « هللا ءاش نإ قلاط تنأ هتأرمال لاق نم - مهنع یلاعت

 . يبعكلا قاحسإب لولعم وهو ‹هيلع ءىش الف هللا ءاش نإ هللا تيب

 ائ يبنلا نأ يور دقو « هب ًالصتم «نتسلا» باحصأ هاور يذلا ثيدحلا ىف سيل :تلق نإف

 . ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ » : ةنس دعب لاق مث « اًشيرق نوزغأل» : لاق

 :هلوق نم ناك ءانثتسالا نإ : لوقن هتحصب ميلستلا دعبو اذه ةحص عنب : بيجأ :تلق

 دصق نأ ملسن ال نكل « هنم ناك ءانثتسالا نأ لمتحي هنأل « ةنس لبق قبس يذلا اًشيرق نوزغأل
 هب رومأملا كاردتسالا هدصق نوكي نأ زجي ملف ءانثتسالا ‹ «نوزغأل» : هلوق نم ناك ةي يبنلا

 ( تيسن اذإ كبر ركذاو هللا ءاشي نأ الإ اًدغ كلذ لعاف ىنإ ءىشل نلوقت الو # : ىلاعت هلوق نم تباثلا

 . ۲٣ « ۲٤( ناتبآلا : فهکلا)

 حيرص فرحب يأ :ش (طرشلا ةروصب ىتأ) :م نونلا رسكب ينثتسملا نألو يأ :ش (هنألو) م

 تسيل ىلاعت هللا ةئيشمو ددرتو رطخ ىلع نوكي امع ةرابع طرشلا ةقيقح نأل .طرشلا ةقيقح نود

 نم ينعي :ش (هجولا اذه نم اًقيلعت نوكيف) :م كلذك وه امو .كلذك اهئافتنا وأ اًعطق اهتوبثل كلذك

 دوجو :ش (لبق) :م ةيلعلل :ش (مادعإ) :م ىلاعت هللا ءاش نإ : هلوق يأ :ش (هنألو) :م ةروصلا ثيح

 ةئيشمب قيلعتلا ةروص يف يأ :ش (انه اه ملعيال) :م ىلاعت هللا ةئيشم وهو :ش (طرشلاو «طرشلا) م

 ءادتبا نم يأ :ش (لصألا نم) :م ءازجلل يأ :ش (اًمادعإ نوکیف) :م اهيلع علطن ال انأل ¢ ىلاعت هللا

 . مالکلل الاطبإ ناکف  ًالصأ قلاط تن لقي مل هنأك راصف < ةئيشملاب ملعلا مدعلا

 هیلعو :ش (هب ًالصتم نوکی نآ طرتشی) :م طرشلا ینعم ءانشتسالا يف نألو يأ :ش (اذهلو) م

 : تلق « ةريره يبأ نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم قيرط نم (۳۹۰۷) يئاسنلاو )۱٥۸۷( يذمرتلا هاور (۱)

 . حيحص دانسإ اذهو
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 هدعب طرشلارکذوأ ءانئتسالا نوكيف « لوألا مالكلا مكح تبثي تكس ولو .طورشلا رئاس ةلزنمب

 مالكلا جرخ ءانثتسالاب نأل ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ هلوق لبق تتام اذإ اذكو : لاق . لوألا نع ًاعوجر

 ال هنأل « جوزلا تام اذإ ام فالخب ‹ لطبملا نود بجوملا ىفاني توملاو  اباجيإ نوكي نأ نم

 . ءانثتسالا هب لصتي

 « رييغت نايب هنوكل :ش (طورشلا رئاس ةلزنمب) :م بيرق نع هيف فالخل ا انركذ دقو < ءاملعلا روهمج

 . لاصتالا وه هطرشو

 نإ :هلوق نيبو قلاط تنأ : هلوق نيب سفنلا ردق ىلع ةدايز ملكتملا يأ :ش (تكس ولو) :م

 ىلع لصفنملا ءانشتسالا حصي ال هنأل «قالطلا عوقو وهو :ش (لوألا مالكلا مكح تبثي) :م هللا ءاش

 هنأل ‹«بصنلاب ءانثتسالاو -هللا همحر- دمحم لوق ىلع :ش ( ءانثتسالا نوكيف) :م روهمحجلا بهذم

 وأ ةمات نوكت نأ ىلع عفرلاب زوجيو لوألا مالكلا نع ءانفتسا ىلاعت هللا ةئيشمب قيلعتلاب نوكي

 يبأ لوق ىلع :ش ( طرشلا ركذ وأ) :م لوألا نع هلوق ينعأ «رورجملاو راجل ا اهربخ نوكي ةصقان

 : هلوق دعب يأ :ش (هدعب) :م هللا ءاش نإ : هلوق وهو طرشلا ركذ نوكيو يأ « -هللا همحر- فسوي

 لوق ىلع ءانثتسالا نوكل انلق اغإو . لوألا مالكلا نع يأ :ش (لوألا نع اًعوجر) :م قلاط تن

 نإ هلوق نإ لوقي ادمحم نأل - هللا همحر-فسوي ىبأ لوق ىلع طرشلاو - هللا همحر - دمحم

 يف لاق اذهلو ‹طرش هنإ :لوقي -هللا همحر- فسوي وبأو .ءانثتسالا ةلزنمب هنأل مادعإ هللا ءاش

 لاق ول ىتح -هللا همحر- فسوي ىبأ دنع نيمي وهف هللا ءاش نإ قلاط تنأ «ىرغصلا ىواتفلا»

 يبأ دنع ثنحي هللا ءاش نإ قلاط تنأ اهل لاق مث «قلاط تنأف كقالطب تفلح نإ هتأرمال
 . هدنع هب ثنحی ال یتح اًنیِم نوکی ال دمحم دنعو .فسوی

 وهو :لاق ظفل هيف سیلو ‹ تتام نإاذكو خسنلا ضعب يفو :ش ( تتام اذإاذكو :لاق) :م

 لبق) :م قلاط تنأ : هلوق دعب ةأرملا تتام اذإ ينعي « لعفلا لوأ يف عقي مل : هلوق ىلع فوطعم

 (اباجيإ نوی نأ نم مالکلا جرخ ءانثتسالاب نأل) :م قالطلا عقي ال يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ : هلوق

 نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :ش (بجوىملا يفاني توملاو) :م مكحلا لطب باجيإلا لطب اذإف :ش
 اًيفانم نوکی نأ يخبنيف < اهتوم دعب هب قالطلا عقي ال ىتح قلاط تنأ : هلوق يفاني توملا : لاقي

 تنأ : هلوق وهو «بجوملا يفاني توملا : هلوقب باجأف . قالطلا عقيف «لطبملا وهو ءانئتسالل

 يعدتسي بجوملا نأل « هللا ءاش نإ : هلوق ينعأ « ءانثتسالا وهو :ش (لطبملا نود) :م قلاط

 يفاني توملا نأل « عقي ال ةدحاو هلوق لبق تناك ةدحاو قلاط تنأ : هتأرمال لاق ولاذهلو ءلحللا

 يف همئالي توملاو « جوزلاب موقي يذلا باجيإلا ةحص يعدتسي هنأو «لطبي ءانثتسالاو « ةيلحملا

 .لاطبإلا

 لبق جوزلا تام اذإ ام فالخب يأ :ش ( ءانثتسالا هب لصتي ال هنأل جوزلا تام اذإ ام فالخب) :م
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 . ةدحاو تقلط نيتنث الإ لاق نإو ‹ نيتنث تقلط ةدحاو الإ ًاثالث قلاط تنأ لاق نإو

 ملعي اغنإف همالك لوأب ءانثتسالا وهو ريغملا لصتي مل هنأل «قالطلا عقي ثيح < هللا ءاش نإ هلوق

 . ينثتسأو يتأرما قلطأ ينإ : كلذ لبق هلوقب ءانثتسالا ةدارإ

 تن : لاق نإو يأ :ش (نيتن الإ :لاق نإو ٠ نيتنث تقلط ةدحاو الإ اًنالث قلاط تنأ : لاق ولو) :م

 اًقالخ ءءاوس ريثكلاو ليلقلا ىلإ ةراشإ نيلاثملا ركذ يفو :ش (ةدحاو تقلط) :م نيتنث الإ اًنالث قلاط

 لهأ نم ةاحنلا بهذ :«ةياغلا» يفو . برعلا هب ملكتت مل هنأ يعديو رثكألا زوجي ال هنإف « ءارفلل

 دمحأ هعبتو «فصنلا ءانشتسا زاوج ىف اوفلتخاو « زئاج ريغ رثكألا ءانثتسا نأ ىلإ ةرصبلاو ةفوكلا

 وهو فسوي يبا نع يور « نازيملاو» «عئادبلا» يفو ءاًضيأ اذه ىلإ ةيكلاملا ضعب بهذو ءاهيف

 نع يور «يباجيبسألا» يفو . لكلا نم هباوصو «لقألا نم رثكألا ءانفتسا زوجي ال هنآ ءارفلا لوق

 يف دجوي مل برعلا نأ اومعزو «باوصلا وهو رثكألا ءانثتسا زوجي ال -هللا همحر - فسوي يبأ

 نبا ركذو « لكلا نم لكلا ءانثتسا حصي الو « هب ملكتت ملو ء[ةعست الإ ةرشع يلع ] هل مهمالك

 . لكلا نم لكلا ءانثتسا زاوج يف نيلوق « لخدملاب » فورعملا هرصتخم يف ةحلط

 الإ ةرشعالإ ةئام يلع هل : لاقي الو ءدقعلا ءانثتسا ةغللا لهأ ضعب عنم : يومألا لاقو

 الإ اًتالث قلاط تنأ : لاق اذإف « قالطلا ىف نوكي ال ءانثتسالا نأ ةلبانحلا نم ركب وبأ ركذو . ةسمخ

 . ةدحاو عقيو ءانئتسالا حص اًنالث الإ اًعبرأ قتلاط تنأ : لاق ولو . لطاب اذهو ثالثلا عقو ةدحاو

 ال ةريخألاو ىلوألا ءانئتسا ىون نإ نيتنث الإ نيتنثو نتن قلاط تنأ : لاق ول :« طيحملا» يفو

 عقيو حص ةيناثلا نم ةدحاوو ىلوألا نم ةدحاو ىون نإو ‹ثالثلا عقيف لكلا ىنشتسا هنأل «حصي

 لوق اذهو : ةريخذلا» يفو « - هللا امهمحر - دمحأو رفزل اًقالخ « ةينلا مدع دنع اذكو « ناتنث

 . فسوي يبأ

 ىون هنأل «ثالثلا عقي اًنالث الإ نيتنئو نيتنث قلاط تن : لاق ول : دمحم نع ماشه یورو

 عقي -هللا همحر- دمحم دنعو «فسوي يبأ دنع ناتنث عقي اًقصن الإ اًنالث : لاق ولو . لكلا ءانثتسا

 اًمقصنو ةدحاو قلاط تنأ :لاق ولو . -هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو .ثالثلا

 يفو . ةدحاو عقيهنعو «دمحم نع ةياور وهو ‹«فسوي يبأ دنع ناتنث عقي اًقصنو ةدحاو الإ

 « ةفينح يبأ دنع ثالثلا عقوو ءانثتسالا لطب ةدحاوو ةدحاو الإ اًنالث قلاط تنأ : لاق « ةريخذلا»

 ةدحاوو ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ : لاق ولو . ةدحاو عقب فسوي يبأ نعو . ناتن عقيامهدنعو

 . ثالث يهف نيتنث الإ نيتنثو ةدحاوو ةدحاوو نيتنث قلاط تنأ : لاق ولو . ءانئتسالا لطب اًنالث الإ

 ولو . نيتنثلا نم ةدحاولا اًينشتسم ريصيو ءناتنث عقي ةدحاو الإ نيتنئو ةدحاو قلاط تنأ : لاق ولو

 . يرودقلا هركذ «ثالثلا عقي اًسمخ الإ اعبرأو نيتنث : لاق

 نع ىوريو «ةفينح يبأ دنع ثالث يهف اًعبرأ الإ اًتالثو اًنالث قلاط تنأ : لاق «ىقتنملا  يفو
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 ال ذإ  هنم ىنثتسملاب ملكت هنأ هانعمو ‹ حيحصلا وه اينثلا دعب لصاح ملكت ءانثتسالا نأ لصألاو

 نم ضعبلا ءانثتسا حصسيف « ةعست الإ ةرشع هلوق نيبو مهرد يلع نالفل لئاقلا لوق نوب قرف
 ءيش هدعب ىقبي ال هنأل لكلا نم لكلا ءانلتسا حلصي الو « هدعب ضعبلاب ملكتلا ىقبي هنأل ةلمجلا

 ء هيلإ ظفللا افراصو هب ًاملكتم ريصيل

 عقي اًينامثالإ: لاق ولو .ةدحاو عقياًعست الإ اعبرأ الإ ارشع قلاط تنأ :لاق ولو .دمحم لوق

 ءانتسالا ناك هذه الإ قلاط هذهو قلاط هذه لاق ولو «ثالثلا عقياعبس الإ لاق ولو ٠ ناتنث

 . ناتنث عقي ةلبانحلل هجو يفو . ثالثلا عقي ةدحاو الإ اًسمخ قلاط تنآ : لاق ولو . ًالطاب

 مسا وهو نونلا نوكسو ةثلثم ا ءاثلا مضب :ش (اينثلا دعب لصاحلاب ملكت ءانثتسالا نأ لصألاو) :م

 هيلع لدي ءانتسالا ءارو امع ةرابع ريصي ءانثتسالا دعب مالكلا ردص نإ هانعمو « ءانثتسالا ىنعمب

 مهيف ثبل : هانعم « (٤١ةيآلا : توبكنعلا) € اًماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهيف بلف # : یلاعت هلوق

 ىنعم هيفو « جارخإ هنإ: ضعبلا لاق امع زرتحا :ش (حيحصلا وه) :م ماع نيسمخو ةئام عست
 . لوصألا ةفص وهو «. ةضراعملا

 يلع نالفل لئاقلا لوق نيب قرف ال ذإ ءهنم ىنثتسمل اب ملكت هنآ) :ماينثلا ىنعم يأ :ش (هانعمو) :م
 الو هدعب ضعبلاب ملكتلا ىقبي هنأل ؛ ةلمجلا نم ضعبلا ءانئتسا حصيف ةعست الإ ةرشع هلوق نيبو « مهرد

 ريمضلا :ش (هيلإ ظفللا اًفراصو هب اًملكتم ريصيل ءيش هدعب ىقبي ال هنأل ؛لكلا نم لكلا ءانثتسا حصي

 لاق اذإ امك اذهو هيلإ : يف اذكو «ءيش ىلا عجري هب : يفو لكلا ءانفتسا ىلإ عجري « هدعب ۽ يف

 . ءانئتسالا نالطبل اًنالث قلطت اًنالث الإ االت قلاط تنأ : هتآرمال

 لكلا ءانثتسا نأ انخياشم ضعب نعو : «هطوسبم» يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو
 نأ عم « ةيصولا نم لكلا ءانثتسا لطبي هنأل كلذك سيلو ‹ءلطاب قالطلا نع عوجرلا نأو ۰ عوجر

 . عوجرلا لمتحت ةيصولا
 «ظفللا كلذ ىنعمب ناك اذإ حصي ال اغإ لكلا نم لكلا ىنشتسا اذإ «هتادايز» ىف فنصملا ركذو

 ول هناف «ىنعملا ثيح نم لكلا نم لكلا ءانثتسا ناك نإو « حصيف ظفللا كلذ ريخب ىنشتسا اذإ امأو

 يئاسن لك : لاق ولو . نهلك قلطي لب «ءانئتسالا حصي ال يئاسن لك الإ قلاوط يئاسن لك : لاق

 نم لكلا ءانثتسا وه ناك نإو ‹نهنم ةدحاو قلطت ال ىملسو ةركبو ةرمعو بنيز الإ قلاوط

 نع ءزجلا ىنثتسا املك ظفللا هيف حص اميف حصيف « ىظفل فرصت ءانثتسالا نأل اذهو ءلكلا
 تنأ : هلوق يف حص ال يعرشلا مكحلا عبتي ءانثتسالا ناك ولف يقب اميف اذكف ءاًظفل حصو « لكلا
 . فالخ الب حيحصلا وهو اعرش ثالثلا ىلع ديزي ال هنأل ءاعست الإ ارشع قلاط
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 يقب لوألا لصفلا يفف اذه تبث اذإو ء لبق نم انركذ امك هب الوصوم ناك اذإ ءانثتسالا حص اغإو

 ءانثتسا هنأل ثالثلا عقي ًاثالث الإ لاق رو ¢ 0 (ةدحاأو)» ا يفو ‹ ناعقيف (ناتنث) هنم
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 ءًالصتم الإ هللا ءاش نإ : هلوق حصي ال امك ينعي هللا ءاش نإ قلاط تن : هلوق ىف يأ :ش (لبق

 . ًالصتم الإ نيتنث الإ : هلوقو « ةدحاو الإ قلاط تنأ : هلوق حصي ال

 :ش (هنم يقب) :م ثالثلا نم ةدحاولا ءانثتسا هب دارأ :ش (لوألا لصفلا يقف اذه تبث اذإو) :م

 ءانثتسا هب دارأ يناثلا لصفلا يف يأ :ش (يناثلا يفو « ناعقيف ناتنث) :م هنم ىنثتسملا نم يقب يأ

 تنأ : لاق اذإ ينعي :ش (ثالثلا عقي اًنالث الإ : لاق ولو . ةدحاو عقتف ةدحاو) :م ثالثلا نم نيتنثلا

 ءاقب مدعل :ش (ءانئتسالا حصي ملف ‹ لكلا نم لكلا ءانشتسا هنأل) :م ثالثلا عقي اًنالث الإ اًئالئ قلاط

 . ملعأ هللاو« هنع ةرابع مالكلا ريصيو ¢ ءانثتسالا دعب ءيش
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 ضیرملا قالط باب
 دعب تام نإو « هتثرو ةدعلا ىف ىهو تامف ًانئاب ًاقالط هتوم ضرم ىف هتأرما لجرلا قلط اذإ

 اهل ثاريم الف ةدعلا ءاضقنا

 عرش حيحصلا قالط نايب نم غرف الو « ضيرملا قالط ماكحأ نايب يف باب اذه : يأ :ش

 يف هلولحب لوزي ىنعم ضرملاو « همدع لصألاو « ضراع ضرملا نأل ‹ ضيرملا قالط نايب يف

 . عئابطلا لادتعا يحل ا ندب

 تثرو يأ :ش (هتثرو ةدعلا يف يهو تامف اّنئاب اًقالط هتوم ضرم يف هتأرما لجرلا قلط اذإو) :م

 ةعبرأ هذه يف :ش (اهل ثاريم الف ةدعلا ءاضقنا دعب تام نإو) :م يعرشلا اهثاريم قلطملا اهجوز ةأرملا

 : الوق رشع

 . هنع ىلاعت هللا يضر - نامثع ىلإ مزح نبا هازعو ‹ هقالط عقي هنأ : لوألا

 نب يبأو « دوعسم نباو « هنباو « رمع لوق وهو « ةدعلا مايق طرشب هثرتو هقالط عقي : يناثلا

 ‹«ةورعو ‹نیريس نباو ‹ىعخنلاو ‹ ةريغملا لاق هبو « - مهنع هللا يضر- ةشئاعو «بعک

 ‹ ةمربش نباو ‹« يعازوألاو ‹ سواطو «نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبرو « حيرشو ‹يبعشلاو

 . يلكعلا ثراحلاو ناميلس يبأ نب دامحو «يروثلا نايفسو « دعس نب ثيللاو

 « ىليل يبأ نبا لوق وهو «اهتدع تضقنا نإو « رخآاجوز جوزتت ملام هثرت : ثلاثلا

 . دبع یبأو ‹ قاحسإو «دمحأو

 ةياور يف ثيللاو ٠ - هللا همحر - كلام لاق هبو « جاوزأ ةرشع تجوزت نإو ‹ هثرت : عبارلا

 .« دئاوفلا » یف دیشر نبا هرکذو « هنع

 . يرصبلا نسحلا لاق هبو ‹ اهٹریو هنرت : سماخلا

 يروثلاو يرهزلا لاقو . اندنع هثرت ال رخآ ضرم نم تامو « هنم حص نإ : سداسلا

 يف مزح نبا مهنع هرکذ «هنم اهتدع ءاضقنا لبق تام نإ هثرت : قاحسإو دمحأو رفزو يعازوألاو

 . « ىلحملا »

 .ريبزلا نب ةورع لوق وهو « ةراضملا دصق وأ لمح اهل ناك اذإ اهثريو هثرت : عباسلا

 . ىبعشلا لاق هبو ‹«حكنت ملام ةافولا ةدع ىلإ اهتدع لقتنتو هثرت : نماثلا

 . هللا
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 يهو ضراعلا اذهب تلطب دق ةيجوزلا نأل ‹ نيهجولا يف ثرت ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 دصق جوزلاو ‹ هتوم ضرم يف اهثارإ ببس ةيجوزلا نأ انلو ٠ تنام اذإ اهثري ال اذهلو « ببسلا
 نأل؛ نكمأ دقو ‹ اهنع ررضلل اعفد ةدعلا ءاضقنا نامز ىلإ هلمع ريخأتب هدصق هيلع دريف «هلاطبإ

 ‹ راثآلا ضعب قح يف ىقبي ةدعلا يف حاكنلا

 .[. . . ]ديبع يبأو قاحسإو نسحلا لوق وهو « ةدعلا اهيلعو « لوخدلا لبق هثرت : رشاعلا

 اهلوخد ىلع اهقالطب فلح وأ هنم تعلتخا وأ اًنالث اهسفن تقلطف اهريخ ول : رشع يناثلا

 تنآأف «نالف مدق نإ: حيحص وهو لاق وأ لوخدلا دنع ضيرم فلحلا دنع حيحص وهو « رادلا

 . لكلا يف هثرت : كلام دنعو .اندنع هثرت ال «اًنالث تقلط ضيرم وهو مدقف اًنالث قلاط

 نب رباج لاق هبو ءاهيلع ةدع الو اهل ثاريم الو < الماك اهل قادصلا بجي : رشع ثلاثلا

 .دیز

 نبا هراتخاو «روث يبأو ةيرهاظلا لوق وهو « هدعبو لوخدلا لبق ًالصأ هثرت ال : رشع عبارلا

 : لاوقأ ةثالث هيف ثاريملاو راف جوزلا : ميدقلا يفو . يعفاشلل ديدجلا وهو «فارشألا يف رذنملا

 .ادبأ كلام لوق لثم : ثلاكلاو . دمحأ لوق لثم : يناثلا و . انلوق لثم : لوألا

 عطقألا حرش يفو . اهدعبو ةدعلا لبق يأ :ش ( نيهجولا يف ثرت ال : يعفاشلا لاقو) :م

 : رخآلاو «ةدعلا دعب وأ ةدعلا ىف تام ءاوس « نيهجولا ىف ثرت ال اهنأ : اهدحأ : لاوقأ ىعفاشلاو

 نإو ثرت اهنأ :رخآلاو . كلام لوق وهو « ةدعلا تضقنا نإو «رخآ جوزب جوزتت ملام ثرت اهنا

 يأ :ش (ضراعلا اذهب تلطب دق ةيجوزلا نأل) :م ىليل يبأ نبا لوق وهو «رخآ جوزب تجوزت

 . ثاريملا ببس يه ةيجوزلا يأ :ش (ببسلا يهو) :م نئابلا قالطلا ضراعب

 :ش (تتام اذإ اهثرب ال) :م ضراعلا اذهب تلطب ةيجوزلا نأل : هلوقل حاضيإ :ش (اذهلو) :م

 . ببس الب مكحلا تبثي الف « لاز دق ثرإللا ببس نل

 دريف) اهثرإ لاطبإ يأ :ش (هلاطبإ دصق جوزلاو « هتوم ضرم يف اهثرإ ببس ةيجوزلا نأ انلو) :م

 لمع يأ :ش (هلمع ريخأتب) :م ثرإلا لاطبإ دصق وهو «هدصق جوزلا ىلع دري يأ :ش (هدصق هيلع

 نأكو «ةأرملا نع ررضلا عفد لجأل يأ :ش (اهنع ررضلل اًعفد ةدعلا ءاضقنا نامز ىلإ) :م قالطلا

 لمعلا ريخأت ببس ناك نإ : لاقي امع باوج :ش (نكمأ دقو) :م ثرإلا قح يف دجوي مل قالطلا

 ءاهدعبامو ةدعلا ءاضقنا لبق امو اهريغو ةءوطوملا كلذ يف يوتسي نأ بجو « اهنع ررضلا عفد

 لمع ريخأت نكمأ اذإ هنم اهشيروت حصي اغنإ هريدقتو « ررضلا عفد نكمأ دقو : هلوقب باجأف

 . ةدعلا ءاضقنا نامز ىلإ كلذ نكمأ دقو «اًمئاق حاكنلا وهو ببسلا نوكيل « قالطلا

 جورخلا ةمرحو جيوزتلا ةمرح نم :ش (راثآلا ضعب قح يف ىقبي ةدعلا يف حاكنلا نأل) :م
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 هذه يف ةيجوزلاو ‹ ناكمإ ال هنأل « ةدعلا ءاضقنا دعب ام فالخب ءهنع اهثرإ قح يف ىقبي نأ زاجف

 هب يضر اذإ اصوصخ هقح يف لطبتف « اهنع هئرإل ببسب تسيل ةلاحلا

 اعفد :ش (هنم اهثرإ قح يف ىقبي نأ زاجف) :م اهاوس ةعبرأ حاكنو تخألا حاكن ةمرحو «زوربلاو

 ‹«قالطلا لمع ريخأتل ناكمإ ال يأ :ش (ناكمإ ال هنأل ؛ ةدعلا ءاضقنا دعب ام فالخب) :م اهنع ررضلل

 اذإ اهثري ال اذهلو : هلوق نع باوج اذه :ش ( ةلاحلا هذه يف ةيجوزلاو) :م ًالصأ حاكنلا ءاقب مدعل

 مل هنأل :ش (اهنع هثرإل ببسب تسيل) :م توملا ضرم اًضيرم جوزلا ناك اذإ اميف ةجوزلا يأ تتام

 باوج هنأل بصنلاب لطبيف : يقانغسلا لاق :ش (هقح يف لطبتف) ةحيحص اهنوكل اهلا هقح قلعتي
 ال : هلوق الخ هجو امهنم لكلو ءريغال عفرلاب نيحراشلا ضعب لاقو : لمكألا لاقو . يفنلا

 . یهتنا ءهل هجو ال هناف ريغ

 هقح يف لطي هلوقف : هحرش يف لاق هنإف « يزارتألا نيحراشلا ضعب : هلوقب دارأ : تلق

 اذإ اهثري الف ءاًمكحو ةقيقح لجرلا قح يف نئابلا قالطلاب ةيجوزلا لطبتف يأ « ريغ ال عفرلاب
 نإو ةيجوزلا نأل « ةأرملا هثرت ثيح جوزلا تام اذإ ام فالخب « ًالصأ ةيجوزلا نالطبل تتام

 الو . اهقح لاطبإ دصق هنأل ءاهنع ررضلل اعفد اهقح يف ةيقاب تلعج ةقيقح نئابلا قالطلاب تلطب
 تناك ول : هانعم نوكي هنأل «ضرغلا سكعني ذئنيح هنأل «يفنلل اًباوج بصنلاب لاقي نأ زوجي
 نأ بجي ةيجوزلا لطبت مل اذإف «ببسب تسيل اهنكلو ‹تلطبل اهنع جوزلا ثرإ ببس ةيجوزلا
 حورشلا ضعب يف عقو يذلاو «- هنع هللا يضر - يعفاشلا الو نحن ال دحأ هب لوقي الو اهثري

 . ىهتنا ءاوھس ماللا بصنب

 لمكألا هلاق يذلاو « يفنلا باوج هنأل «بصنلاب لطبيف : لاقف يقانغسلا عبت يكاكلا :تلق

 . مهفاف « هجولا وه

 ثيح «‹ ثرإلا نم هنامرحب يضر اذإ جوزلا نأ اميس ال يآ :ش (هب يضر اذإ اًصوصخ) :م

 . قالطلا ىلع مدقأ

 نم ايش ركذي مل ةيادهلا بحاصو «لقعلاو لقنلاب بابلا اذه يف اولدتسا انباحصأ نأ ملعاو
 هللا يضر- فوع نبا نمحرلا دبع نأ هنايب ءرافلا ةأرما ثيروت ةباحصلا عامجإب لوقنف «لقنلا

 رکنی ملو « - هنع یلاعت هللا يضر-نامثع اهٹروف هتوم ضرم يف رضاعت هتأرما قلط -هنع یلاعت

 . عامجإلا لحم لحف « - مهنع ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا نم دحأ هيلع

 يف - امهنع ىلاعت هللا يضر- ريبزلا نب هللا دبع نع يور هنأل «عامجإللا ملسن ال :تلق نإف

 . اهتثرو امل يلإ رمألا ناك ول : لاق هنأ رضامت ثيدح

 يف مالكلا اذه لاق هنأ - امهنع ىلاعت هللا يضر- ريبزلا نبا نع حص دق هنأب : بيجأ :تلق

 هلاق هنأ انملس نئلو ءقباسلا عامجإلا عفري ال رخأتملا فالخلاو «عامجإلا قبس دعب هترامإ تقو
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 رضاعت تناك : لوقنوأ ءهيلع ناسحتسالا هجو ءافخل اهثرو ام : لوقنف رضامت ثيروت تقو

 نكلو «لوقن هبو «ثرإإلا طقسي اهلاؤس نأ - هنع هللا ىضر - ريبزلا نبا دقتعاف قالطلا تلأس

 . ىهتنا . ىلوأ همدع دنعف قالطلا لاؤس دوجو دنع اهثرو اغإ نامثع

 مل نإ اهشيروتب لق مل انآ تنك ول : هتفالخ يف ريبزلا نبا لوق نع اوباجأو : يجورسلا يفو

 هفالخو ‹«كلذ ىلع دقعنا دق عامجإلا ناكو : « عئادبلا» يفو . ءاهقفلا نم تقولا كلذ يف نكي

 «عامجإلا ةحصل طرشب سيل رصعلا ضارقنا نأل «هيف حدقي ال ةباحصلا نم عامجإلا عوقو دعب

 ‹ اهثرإ طقسي ال كلذ نأ ىري ناك نامثع لعلو « كلذ يور دقو « اهلاؤس دعب هثيروتل هفلاخ وأ

 « ةدعلا ءاضقنا دعب - هنع هللا ىضر- نامثع ثيروت ناك ةياور ىف «ىلحملا»و «رهاوحجلا »ىفو

 « ةدعلا يف ناك هنأ رمع وبأ هنع ىورو « ةدعلا دعب ناك هنأ هيبأ نع ملسم يبأ نع ماشه یورو

 ةكيلم يبأ نع جيرج نبا نع قازرلا دبع قيرط نم تبث نكل «فيعض اذه :رمعو مزح نبا لاقو
 عبصألا تنب هنع ىلاعت هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع قلط : لاق ريبزلا نب هللا دبع لأس هنأ

 نب ديعسو لاهنملا نب جاجحلا هنع هاور .نامثع اهثروف ةدعلا يف تام مث ءاهتبف ةيبلكلا
 .روهمجلا لوق وهو «ةدعلا يف ناك اهثيروت نأ ىلع اقفتا دقو «روصنم

 ةمصاخلملا ريخأت ناك هنأ هفعض عم ةدعلا ءاضقنا دعب اهثرو هنإ : لاق نم لوق لمتحيو

 ىتح اريسي الإ ثبلي ملف : هلوق هيلع لدي ةدعلا ءاضقنا لبق هتوم ناكو « ةدعلا دعب عقو ةمسقلاو

 تنب «هرخآ يف ةمجعملا داضلا رسكو « ميلا فيفختو «قوف نم ةانثملا ءاتلا مضب رضامتو « تام

 نب حابر نب ديرشلا نب ورمع تنب ةرعاشلا ءاسنخللا يهو : رمع وبأ لاق . ةيملسلا ديرشلا نب رمع
 اوركذف تملسأف اهموق عم ب يبنلا ىلع تمدق ميلس نب ةبهن نب سيقلا ئرما نب فافج نب ةبلعت

 سانجأب هيف لوقی وهو « هدشنت تناکف « اهرعش هبجعیو اهب دهشتسی ناک یب هللا لوسر نأ
 رعشأ اهدعب الو اهلبق طق ةأرما نكي مل هنأ رعشلاب ملعلا لهأ عمجأو .-مالسلا هيلع- هديب ئمويو

 «لاجر ةعبرأ اهونب اهعمو ةيسداقلا برح ترضح تناكو ءرضاقت ءاسنخلا مسا :اولاقو .اهنم

 ةعبرألا اهدالوأ قازرأ ءاسنخلا يطعي - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع ناكو ءاهيف ةعبرألا دهشتساو

 . هنع یلاعت هللا يضر- ضبق یتح مهرد يتتام دحاو لکل

 نم رف : لاق اهثیروتب یضق امل - هنع یلاعت هللا يضر - نامئع نع يورو : يجورسلا يفو

 اهل لصحو «رارفلا تدصق ام يأ هللا باتك نم تررفام : لاق هنأ هنع يورو « هللا باتک

 دبع ركذو . ريناند تناك اهنأ ثيدحلا لهأ ضعب ركذو . الأ نونامث اهمهس عبر نع حلصلاب

 .اهنومستقيو سوقلاب بهذلا لئاسم نوعطقي اوناك هتثرو نأ نيعبرألا يف ينغملا

 ىلإ يقرابلا ةورع ءاج : لاق هنآ يعخنلا ميهاربإ نع يورام بابلا اذه يف ليلدلا نمو
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 يف يهو تام مث «هنم تعلتخا وأ ءاهسفن تراتخاف « يراتخا اهل لاق وأ اهرمأب اًنالث اهقلط نإو

 ؛ هثرت مل ةدعلا

 انالث هتأرما ضيرملا قاط اذإ : نهنم لاصخ سمخب -هنع ىلاعت هللا يضر- رمع دنع نم حيرش

 نامثع تحت تناك نصح نب ةنييع تنب نينبلا مأ نأ : يبعشلا نعو . ةدعلا يف يهو تام اذإ هتثرو

 -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع ىلإ تءاجف رصوح امدعب اهقراف -هنع ىلاعت هللا يضر-نافع نبا

 يضر-ةشئاع نعو «هنم اهثروف « اهقراف توملا ىلع فرشأ اذإ ىتح اهكرت : لاقف « كلذب هتربخأف

 هنأ هيف فالخلا عم « ةيادهلا » بحاص هركذ يذلا نأ ملعا مث. ثرت رافلا ةآرما نأ -اهنع ىلاعت هللا

 مكح نأل «ثرت نأ ىلوألابف اًيعجر ناک اذإ امأو هب حرص اذإ امك« اتئاب ضيرملا قالط ناك اذإ

 . مئاق حاكنلا

 . نئابلا يف اًضيأ ثرإلا نأ يغبني ناك تركذ ام ىلع :تلق نإف

 داز اب عربتلا نم عنياذهلو . ثوروملا لاب ثراولا قح قلعت نمز توملا ضرم نمز :تلق

 . ثرإلا قح يف حاكنلا يقبف « ثلثلا ىلع

 جاوزلا ناك اذإ ثرت الو اهنطو اذإ دحلا هيلع بجي همث اذهلو « ًالصأ حاكنلا عني :تلق نإف

 اذكو « ةدعلا ءاضقنا دعب تاماذإ ثرإلااذكو «لوخدلا لبق قالطلا ناك اذإ كلذكو « اهاضرب

 . ةدعلا يف يهو تام مثرب اذإ ثرت ال

 لب ءًالصأ حاكنلا عافترا ىلع لدي ملو « لحل ا عافترا رابتعاب دحلا بوجو نأ : بيجا :تلق

 لطبي اهاضرب قالطلا نأو «رخآ جوزب جوزتت نأ ةدتعمللزوجيال اذهلو < هجو نم مئاق وه

 ءاقبإ نكي ملف « ةدعلا بوجو مدع رابتعاب لوخدلا لبق قالطلا نأو « هنم رارقإلاو ءاهقح
 ملف « لوألا حاكنلل يفانملا دجوف «رخآ جوزب جوزتلا نم اهنكيي ةدعلا ءاضقنا نأو ءاًمكح حاكنلا

 دجوي ملو «قالطلا نامز جوزلا لام اًقلعتم اهقح نكي مل ةءاربلا يف نإو ءاًمكح اًمئاق لعجي

 . امكح الو ةقيقح ال هقح يف ةيجوزلا يقبي ال ةأرملا توم نإو « حلا لاطبإ دصق

 ريغب هضرم يف اهنابأف ةينارصن وأ ةيدوهي وأ ةمأ ةأرملا تناك نإو : « ىفاكلا رصتخم» ىفو

 مل هنأل « هنم اهل ثاریم الف « ةدعلا يف يهو «تام مث ةرفاكلا تملسأو ةمألا تقتعأ مث ءاهرمأ

 . هلام اهقح قلعتي مل هنأل «قلط موي اهثاریم نم راف نکی
 ضرم يف تاقيلطت ثالث اهقلطف اًنالث ينقلط : هل تلاق يأ :ش (اهرمأب اًنالث اهقلط نإو) :م

 : تلاق يأ :ش (اهسفن تراتخاف) :م هتوم ضرم يف اهريخ وأ يأ :ش (يراتخا : اهل لاق وأ) :م هتوم

 جوزلا يآ :ش (تام مث) :م جوزلا نم ةأرملا تعلتخا وأ يأ :ش (هنم تعلتخا وأ) :م يسفن ترتخا

 يأ «ثالثلا لئاسملا باوج :ش (هثرت مل ةدعلا يف يهو) :م هلوق ىنعم وهو «ةدعلا يف اهنأ لاحلاو
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 نأل؛ هتثرو اًنالث اهقلطف ةعجرلل ينقلط تلاق نإو . اهقحل ريخأتلاو  اهقح لاطبإب تيضر اهنأل

 ضرم يف اهل لاق نإو . اهقح لاطبإب ةيضار اهلاؤسب نكت ملف «حاكنلا ليزي ال يعجرلا قالطلا
 اهل ىصوأ وأ نيدب اهل رقأ مث « هتقدصف كتدع تضقناو يتحص يف اًنالث كتقلط تنك دق :هتوم

 -دمحمو فسوي وبأ لاقو. - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ثاريملا نمو كلذ نم لقألا اهلف ةيصوب

 مث ءاهرمأب هضرم يف اًئالث اهقلط نإو « اهل هرارقإو هتيصو زوجي :-هللا امهمحر

 نالطب يف قالطلا لمع ريخأت يأ :ش (ريخأتلاو « اهقح لاطبإب تيضر اهنأل) :م جوزلا ثرت مل

 . هطوقس تيضر دقو :ش (اهقحل) :م اهتدع ءاضقنا يأ ءاهثرإ

 ببس ترشاب اهنأل « هنم ثرت مل هضرم يف اهلبق نم ةقرفلا تءاج ول :« طيحملا» يفو

 انلعج انأل اهثري نأ يغبني : ليق . جوزلا اهثرو اهضرم يف اهنم ةقرفلا تءاج ولو . اهقح نالطب
 ليق . ةدعلادعبامك حاكنلا قبي ملف اهتوم دنعانهاه ةدع الو ءاهقح يف حاكنلا مايقك ةدعلا مايق

 أدر وأ هنع ررضلل اعفد ثرإلا قح يف حاكنلا انقيأ هقح لاطبإ نع ةروجحم تراص امل : هباوج يف

 تلصح ولاذكو . هدصقل ادر هنامرحب ثرإلا لجعتسم ىف انمكح امك هقح لاطبإ اهدصقل

 تناك نإف «لطبملاب اهاضرل ثري ال هضرم يف قتعلاو غولبلا رايخو ءةنعلاو بجلا ببسب ةقرفلا

 ول: ا يفو . ةقرغلا يف ايناج نكي ملف جوزلا ةهج نم نكي مل رارضإلا ببس نأل ء ةرطضم

 نكي ملاذهلو ءاهلبق نم تءاج اهنأل جوزلا اهثرو غولبلاو قتعلا رايخ يف اهضرم يف هتقراف
 . هللا همحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق اذه لعج : «عيبانيلا» يفو . اهقالط

 نكت ملف «حاكنلا ليزي ال يعجرلا قالطلا نأل « هتثرو اًنالث اهقلطف ةعجرلل ينقلط : تلاق نإو) :م

 لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ وهو «ءيشلا هلأس ردصم لاؤسلاو :ش (اهقح لاطبإب ةيضار اهلاؤسب

 ريمضلا ريكذتب هلاؤسب : خسنلا ضعب يفو «يعجرلا قالطلا ةأرملا لاؤسب يأ ٠ كورتم لوعفملاو

 قالطلا لاؤسب يأ ٠ كورتم لعافلاو لوعفملا ىلإ فاضملاردصملا ةفاضإ نم وهو «هيلإ فاضل

 ىعجرلا قالطلا هايإ ةأرملا لاؤسب هجولا اذه ىلع ريدقتلاو يزارتألا هررق اذك يعجرلا

 يف اًلالث كتقلط تنك دق هتوم ضرم يف) :م هتأرمال لجرلا لاق نإو يأ :ش ( اهل لاق نإو) :م

 تباثلا نأ اهل ثاريم الو .كلذب اهجوز تقدص ةأرملا يأ :ش ( هتقدصف كتدع تضقناو يتحص

 وأ) :م ًالثم ايرو ءاذكو اذك يتمذ يف اهل لاق نأب :ش (نيدب اهل رقأ مث) :م ةنيبلاب تباثلاك قداصتلاب

 ثاريملا نمو) :م ةيصولاو ةبرقملا نم يأ :ش (كلذ نم لقألا اهلف) :م هتكرت نم :ش (ةيصوب اهل ىصوأ

 هتيصو زوحي :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو . - هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبأ دنع

 . رثكأ وأ ثاريملا نم لقأ ناك ءاوس ءاهل ىصوأو اهل رقأ ام عيمج اهل ينعي :ش ( اهل هرارقإو

 مث) :م اًنالث اهقلطف ضيرم وهو ينقلط هل تلاق نأب :ش (اهرمأب هضرم يف اًنالث اهقلط نإو) :م
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 ىلع الإ اعيمج مهلوق يف ثاريملا نمو ‹ كلذ نم لقألا اهلف ةيصوب اهل ىصوأ وأ« نيدب اهل رقأ

 لاز اهلاؤسب لطب ال ثاريملا نأل ؛ هب رقأ امو ىصوأ ام عيمج اهل نإف ٠ -هللا همحر -رفز لوق

 قالطلا ىلع اقداصت امل امهنأ ىلوألا ةلأسملا يف امهلوق هجو. ةيصولاو رارقأإلا ةحص نم عناملا

 هنأ ىرت الأ ؛ ةمهتلا تمدعناو « اهتخأ جوزتي نآ هل زاج ىتح « هنع ةيبنجأ تراص ةدعلا ءاضقناو

 ببس يهو « ةيقاب ةدعلا نأل ةيناثلا ةلأسملا فالخب ءاهيف ةاكزلا عضو زوجيو ءاهل هتداهش لبقت

 ةلأسملا يف ةدع الو « ةبارقلاو حاكنلا ىلع رادي اذهلو « ةمهتلا ليلد ىلع رادي مكحلاو ‹ ةمهتلا

 قالطلا راتخت دق ةأرملا نأل ؛ ةمئاق ةمهتلا نأ نيتلأسملا يف- هللا همحر- ةفينح يبألو. ىلوألا

 ناعضاوتي دق ناجوزلاو « اهقح ديزيف « اهيلع ةيصولاو رارقإلا باب حتفنيل

 لوق يف يأ :ش (اًعيمج مهلوق يف ثاريملا نمو ‹ كلذ نم لقألا اهلف ةيصوب اهل ىصوأ وأ نيدب اهل رقأ

 نإف ‹ رفز لوق ىلع الإ) :م هدحو ةفينح يبأ لوق اذه لعج :« عماجلا »يفو . هيبحاصو ةفينح يبأ

 الو :ش (ةيصولاو رارقإلا ةحص نم عناملا لاز اهلاؤسب لطب امل ثاريملا نأل ؛رقأ امو هب ىصوأ ام عيمج اهل

 .اهلاؤسب هتطقسأ اهنأل ءاهل ثاريم

 لاق اذإ اميف يأ :ش ( ىلوألا ةلأسملا يف) :م دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش (امهلوق هجو) :م

 نيجوزلا يأ :ش ( امهنأ) :م هتقدصف كتدع تضقناو يتحص يف اًنالث كتقلط تنك هضرم يف اهل

 :م ةدعلا ءاضقنا ىلعو يأ :ش (ةدعلا ءاضقناو) :م هعوقو ىلع يأ :ش (قالطلا ىلع اقداصت ال) :م

 . جوزلا نع يأ :ش (هنع ةيبنجأ تراص)

 :ش ( یرتالأ) :م قداصتلا دوجول :ش (ةمهتلا تمدعناو اهتخأ جوزتي نأ هل زاج یتح) :م

 :ش (اهيلإ ةاكزلا عضو زوجيو اهل هتداهش لبقت) :م نأشلا نأ يأ :ش (هنأ) :م ةمهتلا مادعنال حاضيإ

 فالخب) :م ماكحألا هذهف « ةمهتلا مدعل هتيصو اذكو «بناجألا رئاسل هرارقإك راص هرارقإ نأل

 .اهرمأب هضرم يف اًنالث اهقلط اذإ ام يهو :ش (ةيناثلا ةلأسملا

 بترتي مكحلا يأ :ش (ةمهتلا ليلد ىلع رادي مكحلاو « ةمهتلا ببس يهو « ةيقاب ةدعلا نأل) :م

 ىلع رادي) :م ةمهتلا ليلد ىلع اًرئاد مكحلا نوكلو يأ :ش (اذهلو) :م هب تبثيو ةمهتلا ليلد ىلع

 زوجي ال ثيح :ش (ةبارقلاو) :م ةمهتلل رخآلل نيجوزلا دحأ ةداهش زوجي ال ثيح :ش ( حاكنلا
 اذكه ءةمهتلا مادعنال خألل خألا ةداهش زوجي هنأل ءدالولا ةبارق ينعي «بيرقلل بيرقلا ةداهش

 ىلع امهقداصتل :ش (ىلوألا ةلاسملا يف ةدع الو) :م هيخأ لايع يف خألا نكي مل اذإ دارملاو  اوقلطأ

 . ةمهتلا ليلد اهيف سيلو « ةدعلا ءاضقنا

 قالطلا راتخت دق ةأرملا نأل) :م عضاوتلا ببسب :ش (ةمئاق ةمهتلا نأ نيتلأسملا يف ةفينح يبألو) م

 :ش (اهقح ديزيف) :م حتفنيل هلوقب قلعتي وهو «ةأرملا ىلع يأ :ش (اهيلع ةيصولاو رارقإلا باب حتفنيل

 نيصخشلا عضو نع ةرابع وهو ‹عضاوتلا نم :ش (ناعضاوتي دق ناجوزلاو) :م لعاف هنأل عفرلاب
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 يف ةمهتلا هذهو ء اهثاريم ىلع ةدايز هلاب جوزلا اهئربيل ةدعلا ءاضقناو ةقرفلاب رارقإلا ىلع

 جوزتلاو ةاكزلا قح يف ةداع ةعضاوم الو« هانححصنف ‹ ثاريملا ردق يف ةمهت الو اهانددرف «ةدايزلا

 قلطف « لاتقلا فص يف وأ اروصحم ناك نمو : لاق. ماكحألا هذه قح يف ةمهت الف « ةداهشلاو

 يف تام نإ تثرو ؛ مجروآ «صاصق يف لتقيل مدق وأ ًالجر زراب دق ناک نإو «هثرت مل اًتالث هتأرما

 ‹ لتق وأ هجولا كلذ

 هلام جوزلا اهئربيل ةدعلا ءاضقناو ةقرفلاب رارقإلا ىلع) :م ةعضاوملااذكو «دحاو ءيش ىلع امهيأر

 الو) :م ةدايزلا يأ :ش (اهانددرف ةدايزلا يف ةمهتلا هذهو « اهثاريم ىلع) :م ةدايزلا لجأل يأ :ش ( ةدايز

 . ثاريملا ردق يأ :ش ( هانححصف ثاريملا ردق يف ةمهت

 يف) :م نوكت ال ةداع ةعضاوملا نأ هنايب ءامهيأ ةلأسم نع باوج :ش ( ةداع ةعضاوم الو) :م

 ققحتي رامثإلا ةمهتو رارقإلا نأل :ش (ماكحألا هذه قح يف ةمهت الف «ةداهشلاو جوزتلاو ةاكزلا قح
 : (ةريخذلا » يفو . هريغ نود ثرإلا قح يف تربتعاف «ماكحألا هذه ىح يف ال ثرإللا قح يف

 نكي ملنإو « رارقإلا اذهب اهيلع قالطلا عقي بضغو ةموصحخ لاح ناك اذإ لاحلا ميكحت نم دب ال

 . عقي مل كلذك

 نمو :«ريغصلا عماجلا » يف دمحم لاق يأ خسنلا رثكأ يفو :ش (اروصحم ناك نمو : لاق) :م

 ىلإ هبرقي ءيش لك : لاق لب «ضرملا يف رصحنم ريغ رارفلا مكح نأ نايبل اذه ًارصحم ناك

 يف لاتقلا فص يف ناك ول يأ :ش (لاتقلا فص يف وأ) :م توما ضرم ىنعم يف وهف ءابلاغ كالهلا

 يف يذلا يأ :ش ( ناك نإو) :م اهجوز ةأرملا ثرت مل يأ :ش (هثرت مل اًنالث هتأرما قلطف) :م برحلا

 لاتقلا بلطل فصلا نم جورخلا يهو «برحلا يف ةزرابملا نم :ش (ًالجر زراب دق) :م لاتقلا فص

 انه اه يف ةملك :ش (صاصق يف لتقيل) :م لجرلا مدق وأ يأ «لوهجملا ةغيص ىلع :ش (مدق وأ) :م

 ‹ (۴۲ ةيآلا : فسوي) هيف يننتل يذلا نكلذف :  ىلاعت هلوق وحن صاصق لجأل يأ « ليلعتلل

 لجأل مدق وأ يأ :ش (مجر وأ) :م ةره لجأل يأ « ةره يف رانلا تلخد ةأرما نأ : ثيدحلا يفو

 . انزلا ببسب مجر

 ال هنآ ىلع لیلد هیفو «رخآ ببسب لتق وأ يأ :ش (لتق وأ هجولا كلذ يف تام نإ تثرو) :م

 اذه «لتق اذإ ضرما ببسب شارفلا بحاصك رخآ ببسب وأ ببسلا كلذب تام اذإ امهنيب قرف
 لاقو .« لماشلا» و «طوسبملاو » «يفاكلا رصتخم »يف روكذملا وهو « انباحصأ نع ةياورلا رهاظ

 ضرم نأل اهل ثاريم ال :لوقي نابأ نب ىسيع ناك : «هطوسبم» يف يسخرسلا ةمئألا سمش

 نأ انلو . توملا ضرم نكي مل هضرم نأ انملع رخآ ببسب تام الو «توملل اًببس نوكي ام توما

 . ثرتف رارفلا تبثيف ةافانم الو < هل اًممتم نوكي رخآلا ببسلاو ضرملاب لصتا توملا
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 اغإو « هلامب اهقح قلعتب رارفلا مكح تبثي اغإو « اتاسحتسا ثرت رافلا ةأرما نأ انيب ام هلصأو

 موقي ال لاحب نوكي نأ وهو ‹ شارفلا بحاص ناك اذإ امك ء اًبلاغ كالهلا هنم فاخي ضرمب قلعتي

 كالهلا هجوت يف ضرملا ىنعم يف وه اب رارفلا مكح تبثي دقو ‹ ءاحصألا هداتعي امك هجئاوحب

 فص يف يذلاو روصحملاف « رارفلا مكح هب تبشي ال ةمالسلا هنم بلاغلا نوكي امو « بلاغلا

 ‹ ودعلا سأب عفدل نصحلا نأل ءةمالسلا هنم بلاغلا لاتقلا

 ةأرما نأ) :م بابلا لوأ يف يأ :ش (انيب ام) :م رارفلا مكح توبث لصأ يأ :ش (هلصأو) :م

 حاكنلا ءاهتنا ثرإلا ببس نأل « يعفاشلا لاوقأ دحأ وه امك اًسايق ال :ش ( اتاسحتسا ثرت رافلا

 رمام ناسحتسالا هجو . ببسلا نودب تبثي ال مكحلاو «تاقلطلاب هعافترال دجوي ملو توملاب

 . ًالصفم هانركذ امك كلذ ىلع -مهنع ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا قافتا وهو

 :م رارفلا يأ :ش (قلعتي اغنإو) :م جوزلا لامب يأ :ش (هلامب اهقح قلعتب رارفلا مكح تبثي امنإو) :م

 :ش (هجئاوحب موقي ال لاحب نوکي نأ وهو «شارفلا بحاص ناک اذإ امک ابلاغ كالهلا هنم فاخي ضرمب)

 قح ىف ربتعملا نأ : ىسخرسلا ةمئألا سمش نعو . هتجاح ءاضق ىلإو دجسملا ىلإ باهذلاك

 . ناكدلا ىلإ جورخلا ىلع ردقي ال نأ قوسلا يفو « دجسملا ىلإ جورخلا ىلع ردقي ال نأ هيقفلا
 ءالخلا ىلإ يشم لاك تيبلا يف هجئاوحب موقي ضيرملا ناك ولو .حطسلا ىلإ جرخي ال نأ : ةأرملا يفو

 ةماع دنع تولا ضرم مكح يف وهف انركذ يذلا ليصفتلا ىلع تيبلا جراخ هجئاوحب موقي الو

 . حيحصلا مكح يف وه خلب خياشم ةماع دنعو . يراخبلا خياشم

 نأ ريغ نم تاوطخ ثالث وطخي نأ هنكمي لاحب ناك اذإ : نيرخأتملا نم خياشملا ضعب لاقو

 : ليقو « اذه نع زجعي ال ادج ضيرملا نإف «فيعض اذهو « حيحصلا ةلزنب وهف « هريغب نيعتسي
 : ليقو . ناسنإ هميقي نأ الإ موقي نأ ردقي ال يذلا : ليقو . اًسلاج ةالصلا ءادأ هيلع رذعتي يذلا

 .اهتيب حلاصمب مايقلا نع زجعت نأ ةأرملا يفو . نينثا نيب ىداهي نأ الإ ءيشلا ىلع ردقي ال نأ

 . ضرملا مكح يف قالطلا لاح يف ةأرملاو

 تبثي دقو) :م حيحص عمج ءاحصألاو « هجئاوحب مايقلا نم يأ :ش ( ءاحصألا هداتعي امك) :م

 ضرم مكح يف اًببس كلذ نوكيف :ش ( بلاغلا كالهلا هجوت يف ضرملا ىنعم يف وه امب رارفلا مكح
 : ىلاعت هللا همحر - فنصملا هحضوي نآلاف «توملا

 الف «كالهلا هنم فاخي ناك نإو :ش ( رارفلا مكح هب تبثي ال ةمالسلا هنم بلاغلا نوكي امو) م

 «هل نايبو «هلبق امل حاضيإ تاوخأ اذهلو : هلوق ىلإ :ش (روصحللاف) :م ضرما مكح هل ىطعي
 :ش (لاتقلا فص يف يذلاو) :م هسبح اذإ هرصح لاقي سوبحملا وه روصحللاو ءافلاب هركذ كلذلف

 فص يف يذلاو روصحملا نم دحاو لك يف يأ :ش (ةمالسلا هنم بلاغلا) :م لاتقلل فصلا يف يأ

 ليلعت اذهو :ش (ودعلا سأب عفدل نصحلا نأل) :م اًردان كالهلا عنتي ناك نإو ابلاغ ةمالسلا لاتقلا
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 هب ققحتيف ‹ كالهلا هنم بلاغلا لتقيل مدق و زراب يذلا رارفىلاو مكح هب تبثي الف ةعنملا اذكو

 ىلع ليلد « لتق وأ هجولا كلذ يف تام اذإ هلوقو . فرحلا اذه ىلع جرخت تاوخأ اذهلو ءرارفلا

 ‹ لتق اذإ ضرملا ببسب شارفلا بحاصك رخآ ببسب وأ ببسلا كلذب تام اذإ ام نيب قرف ال هنأ

 ىلص اذإ وأ « رادلا تلخد اذإ وأ « رهشلا سأر ءاج اذإ . حيحص وهو هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 ‹ ٹرت مل ضيرم جوزلاو ءايشألا هذه تناكف ‹ قلاط تنأف « رادلا نالف لخد اذإ وأ « رهظلا نالف

 . ودعلا ةدش نم نمأي نصحلا يف يذلا بلاغلا نأل «روصحملل

 ةعنملاو ءودعلا نم لك عنيي نم هلوح نأل «لاتقلا فص يف يذلل ليلعت :ش (ةعنملا اذكو) :م

 :ش (رارفلا مكح هب تبشثي الف) :م نمآو زع يف يأ « هموق نم ةعنم يف نالف :لاقيو « تاحتفلاب

 :م لوهجملا ةغيص ىلع :ش (مدق وأ) :م ةزرابملل جرخ يذلا يأ :ش (زراب يذلاو) :م هلبق امل ةجيتن

 (رارغلا هب ققحتيف) :م ردان صالخلاو :ش (كالهلا هنم بلاغلا) :م مجر وأ صاصق يف :ش (لنقيل)

 ةروصلا نم ينعي :ش (تاوخأ) :م ةروكذملا ةروصلا هذهلو يأ :ش (اذهلو) :م هلبق امل ةجيتن :ش

 هدح ءيش لك فرحو روكذملا لصألا اذه ىلع يأ :ش (فرحلا اذه ىلع جرخت) :م ىرخألا

 بلاغلا كالهلا هجوت يف ضرملا ىنعم يف وم اب رارفلا مكح توبث وه روكذملا لصألاو « هتيحانو

 ةنيفسلا يف بكارلاو ةعبسلا يف لزانلا لوألا نمف « ةمالسلا هنم بلاخلا ناك اميف هتوبث مدعو

 ‹جاومألا تبرطضاف ةنيفس يف ناك «هقفلا عماوج» يفو .« طيحملا » يف اذكو « حول ىلع يقبو

 دعقملاو جولفملاو لولسملاو عبسلا مف يف عقاولااذكو «توملا ضرمك وهف قرغلا هنم بلاغلا ناكو

 ىلع هبصي مل عجو وأ ةحرقو حرج بحاصو «لوألا نم وهف الإو يناثلا نم وهف هب ام دازي ماد ام
 . هريغو قالطلا يف حيحصلا ةلزنب شارفلا

 ليلد لتق وأ هجولا كلذ يف تام اذإ) :م «ريغصلا عماجلا »يف دمحم لوق يأ :ش (هلوقو) :م

 :ش (لتق اذإ ضرملا ببسب شارفلا بحاصك رخآ ببسب وأ ببسلا كلذب تام اذإ ام نيب قرف ال هنآ ىلع

 . بيرق نع هيف مالكلا رم دقو

 وأ رهشلا سأر ءاج اذإ) :م حيحص هنآ لاحلاو يأ :ش ( حيحص وهو هتآرمال لجرلا لاق اذإو) :م

 :ش (رادلا نالف لخد اذإ وأ ءرهظلا نالف ىلص اذإ وأ « رادلا تلخد) :م اذإ اهل لاق وأ يأ :ش ( اذإ

 تبثي رارفلا مكح نأل نئاب قلاط يأ « اهباوج :ش (قلاط تنأف) :م هلوقو هقيلعت روص عبرأ هذهو
 سأر َءيجم يأ :ش ( ءايشألا هذه) م ةمات تناكف تثدحو تدجو يأ :ش ( تناکف) :م نئابلاب

 يأ :ش (ضيرم جوزلاو) :م رادلا نالف لوخدو « رهظلا نالف ةالصو <« رادلا ةأرملا لوخدو «رهشلا

 روصلا يف اذإ باوج :ش (ثرت مل) :م ءايشألا هذه دوجو تقو اًضيرم ناك جوزلا نأ لاحلاو

 طرشلاب قلعملا نأل «ثرت : رفز لاقو .نآلا ءيجيام ىلع « ةانثتسملا ةروص يف الإ ةروكذملا

 نيح ناك هنأ هنايب ثرت الف «رارفلا هنم دجوي مل هنأل «ثرتال :انلق . طرشلا دوجو دنع زجنملاك
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 نأ امإ : ةعبرأ هوجو ىلع اذهو « رادلا تلخد اذإ : هلوق يف الإ تثرو ضرملا يف لوقلا ناك نإو

 ‹ هجو لك وأ « ةأرملا لعفب وأ « هسفن لعفب وأ ٠ يبنجألا لعفب وأ « تقولا ءيجمب قالطلا قلعي

 امأ ‹ ضرملا يف امهالك وأ ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناك نإ امأ ٠ نيهجو ىلع

 تنأف رهشلا سأر ءاج اذإ :لاق نأب تقولا ءيجمب قيلعتلا ناك نإ ام وهو ‹ نالوألا نيهجولا

 قيلعتلا ناك نإف رهظلا نالف ىلص وأ رادلا نالف لخد اذإ لاق نأب يبنجألا لعفب وأ ‹ قلاط

 قلعت لاح يف قيلعتلا ةرشابمب هنم ققحت دق رارفلا ىلإ دصقلا نأل « ثاريملا اهلف ضرملا يف طرشلاو

 :- هللا همحر- رفز لاقو . ثرت مل ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناك نإو « هلامب اهقح

 . ضرملا يف اًعاقيإ ناكف «زجنم اك طرشلا دوجو دنع لزني طرشلاب قلعملا نأل « ثرت

 لعف دجوي مل طرشلا دجو نيحو «رارفلا دجوي ملف «هلامب قلعتم ةأرملا قح نكي ملو احيحص قلع
 «قيلعتلا لاطبإ ىلع رداقب سيل جوزلاو «يبنجألا لعف وأ يوامس رمأ طرشلا نأل «جوزلا نم

 مدعل ثرت ملف ارداق نكي ملف «طرشلا داجيإ نم يبنجألا عنم الو .يوامسلا لعفلا عنم ىلع الو

 . جوزلا نم ناودعلا دصق

 نم ةانشتسملا ةروصلا هذه :ش (رادلا تلخد اذإ : هلوق يف الإ تثرو ضرملا يف لوقلا ناك نإو) :م

 : هلوق نم يأ :اهنم «ةروكذملا روصلا نم روكذملا ىلإ ةراشإ :ش (اذهو) :م ةروكذملا ةعبرألا روصلا

 امإ) :م هلوق وه :لوألا :ش (ةعبرأ هوجو ىلع) :م هسفن ىلإ وأ ةأرملا ىلإ باطخلا « رادلا تلخد اذإ

 هلوق وه : يناثلاو «قلاط تنأف رهشلا سأر ءاج اذإ : لاق نأب :ش (تقولا ءيجمب قالطلا قلعي نأ

 : ثلاثلاو . رادلا هذه نالف لخد اذإ وأ رهظلا نالف ىلص اذإ : لاق نأب :ش (يبنجألا لعفب وأ) :م

 وه : عبارلاو «هسفن نع رابخإلاب رادلا هذه تلخد نإ : لاق نأب :ش (هسفن لعفب وأ) :م هلوق وه

 نم يآ :ش (هجو لک وأ) :م رادلا هذه تلحخد نإ : اهل اًطاخم لاق نأب :ش (ةأرملا لعفب وأ) :م هلوق

 . ةروكذملا هوجولا

 :ش (ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناك نإ امأ) م: هلوق امهدحأ :ش ( نیهجو ىلع) م

 ناهجولا امأ .ضرملا يف) :م امهالك ادجو طرشلاو قيلعتلا يأ :ش ( امهالك وأ) :م هلوق وه رخآلاو

 لعفب وأ « قلاط تنأف رهشلا سآر ءاج اذإ : لاق نآب تقولا ءيجمب قيلعتلا ناك نإ ام وهو نالوألا

 اهلف ضرملا يف طرشلاو قيلعتلا ناك نإف « رهظلا نالف ىلص وأ « رادلا نالف لخد اذإ : لاق نأب يبنجألا

 اهقح قلعت لاح يف قيلعتلا ةرشابمب) :م جوزلا نم يأ :ش (هنم ققحت دق رارغلا ىلإ دصقلا نأل ؛ ثاريملا

 ثلثلا نم رثكأب ىصوي نأ هل زوجي ال اذهلو «كالهلا هنم فاخي يذلا ضرملا لاح وهو :ش (هلامب

 ۰ . ةثرولا ةزاجإب الإ

 نأل ؛ ثرت : -هللا همحر- رفز لاقو .ثرت مل ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناك نإو) :م

 طرشلاب قلعملا ناكف يأ :ش (ضرملا يف اعاقيإ ناكف « زجنملاك طرشلا دوجو دنع لزني طرشلاب قلعملا
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 دري الف ‹ دصق نع الإ ملظ الو « ادصق ال امكح طرشلا دنع اًقيلطت ريصي قباسلا قيلعتلا نأ انلو

 طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناك ءاوسف « هسفن لعفب هقلع اذإ ام وهو: ثلاثلا هجولا امأو . هفرصت

 دصق دوجول راف ريصيف ؛ هنم هل دب ال وأ « دب هنم هل امو ‹ لعفلاو ضرملا يف اناك وأ ضرما يف

 نم هلف « دب طرشلا لع نم هل نكي مل نإو ‹ ضرما يف طرشلا ةرشابم وأ قيلعتلاب امإ « لاطبإلا
 نإف ‹ اهلعفب هقلع اذإ ام وهو عبارلا هجولا امأو . اهنع ررضلل اًعفد هفرصت دريف « دب فلأ قيلعتلا

 ةيضار اهنأل ؛ ثرت مل هوحنو ديز مالكك دب هنم اهل ام لعفلاو ضرملا يف طرشلاو قيلعتلا ناك
 ‹ رهظلا ةالصو ماعطلا لكأك هنم اهل دب ال لعفلا ناك نإو « كلذب

 .٠ ضرملا يف اعاقيإ

 ال مكحلا ثيح نم ينعي :ش (ادصق ال امكح طرشلا دنع اًقيلطت ريصي قباسلا قيلعتلا نأ انلو) :م

 القاع ناک ول اذهلو ءادصق ال اًمكح نكل زجنم اك ريصي رفز لوق ملسي ينعي «دصقلا ثيح نم

 عفترا ال طرشلا دوجو دنع اًقيلطت قيلعتلا ناك ولف . قالطلا عقي طرشلا دنع اًنونجمو قيلعتلا دنع

 ناك ولف (ثنحي مل طرشلا دجو مث قلطي ال نأب قيلعتلا دعب فلح ولاذكو ءهنم دصقلا مدعل

 :ش (هفرصت دري الف « دصق نع الإ ملظ الو) :م ثنحي نأ يغبني طرشلا دوجو دنع اًقيلطت قيلعتلا

 لاطبإ ىلع ردقي الو ‹ طرشلا دوجو دعب عنم هتهج نم دجوي ملف «هلامب اهقح قلعتي ملو قلع هنأل

 . طرشلا داجيإ نع يبنجألا عنم ىلع الو قيلعتلا

 يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناك ءاوسف « هسفن لعفب هقلع اذإ ام وهو :ثلاثلا هجولا امأو) :م

 لعفلا يآ :ش (دب هنم هل ام « لعفلاو ضرما يف) :م طرشلاو قتيلعتلا ناك وأ يأ :ش (اناك وأ ضرما

 دب ال ءيش لعفلا وأ يأ :ش (هنم هل دب ال وأ) :م الم دیز مالکک دب ءيشلا كلذ نم حوزلل ءيش

 ةرشابم وأ قيلعتلاب امإ « لاطبإلا دصق دوجول اًراف ريصيف) :م كلذ وحنو ةالصلاو لكألاك ءهنم جوزلل

 ررضلل اعفد هفرصت دريف « دب لأ قيلعتلا نم هلف « دب طرشلا لعف نم هل نكي مل نإو ٠ ضرملا يف طرشلا

 . ةأرملا نع يأ :ش (اهنع

 :ش (لعفلاو ضرملا يف طرشلاو قيلعتلا ناك نإف ء اهلعفب هقلع اذإ ام وهو :عبارلا هجولا امأو) :م

 ةيضار اهنأل ؛ ثرت مل) :م رادلا لوخد لثم :ش (هوحنو ديز مالكك دب هنم اهل امن) :م لعفلا ناك وأ يأ

 . دب هنم اهل سيل ام :ش (لعفلا ناك نإو) :م طرشلا ترشاب ثيح « اهقح طاقسإب يأ :ش (كلذب

 : يزارتألا لاق :ش (رهظلا ةالصو ماعطلا لكأك هنم اهل دب ال) :م لعفلا ناك نإف « خسنلا رثكأ يفو

 اهصيصختو «كلذك تابوتكملا رئاس يف مكحلا نأل « يزارتحا ال يقافتا رهظلا ةالص دييقت

 هركذ هجولا اذه : تلق .تضرف ةالص لوآ اهنأل « ةيلوألا ثيحب « رهظلا يف قبسأ اهنأ رابتعاب

 . يقانغسلا
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 وأ ايندلا يف كالهلا فوخ نم عانتمالا يف اهل امل ةرشابملا يف ةرطضم اهنأل ؛ ثرت نيوبألا مأكو

 نإ ‹ ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناك اذإ امأو . رارطضالا عم ءاضر الو ‹ ىبقعلا يف

 كلذكف « هنم اهل دب ال امن ناك نإو ءاهل ثاريم ال هنأ لاكشإ الف « دب هنماهلامم لعفلا ناك

 قلعت ام دعب عنص جوزلا نم دجوي مل هنأل ؛رفز لوق وهو «- هللا همحر-دمحم دنع باوجلا

 ةرشابملا ىلإ اهأجلأ جوزلا نأل « ثرت - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو « هلامب اهقح
 مث ‹ حص مث « ضيرم وهو اًنالث اهقلط اذإو : لاق . هاركإلا يف امك هل ةلآ اهنأك « هيلإ لعفلا لقتنيف

 ‹ ضرملا يف قالطلا عقوأ نيح رارفلا دصق هنأل ثرت :-هللا همحر- رفز لاقو « ثرت مل تام

 هب مدعني هنأل ؛ ةحصلا ةلزنمب وهف ءرب هبقعت اذإ ضرملا لوقن انكلو  ةدعلا يف يهو تام دقو

 صضرم

 ( ايندلا يف كالهلا فوخ نم عانتمالا يف اهل امل ةرشابملا يف ةرطضم اهنأل ؛ ثرت نيوبألا مأكو) :م

 ةبوقعلا يأ :ش ( ىبقعلا يف وأ ) :م ايندلا يف كالهلا اهسفن ىلع فاخت لكأت مل نإف « لكألاك :ش

 ناك نإ ‹ ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناك اذإ امأو ءرارطضالا عم ءاضر الو) :م ةرخألا يف

 هنم اهل دب ال امن ناك نإو اهل ثاريم ال ) :م نأشلا نأ يأ :ش ( هنأ لاكشإ الف دب هنم اهل ام لعفلا

 لوق يأ :ش (رفز لوق وهو) :م اهل ثاريم ال يأ :ش (- هللا همحر -دمحسم دنع باوجلا كلذكف

 . اًضيأ رفز لوق - هللا همحر- دمحم

 امهمحر-فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو « هلا اهقح قلعت ام دعب عنص جوزلا نم دجوي مل هنأل) :م
 طاقسإلل ةلع هنم اهل دب ال يذلا اهلعف لعج ىلإ يأ :ش (ةرشابملا ىلإ اهأجلأ جوزلا نأل ٠ ثرت -هللا

 ًرمع ديز هركأ اذإ ينعي :ش (هاركإلا يف امك هل ةلآ) :م ةأرملا نأك يأ :ش (هيلإ لعفلا لقتنيف) :م اهقح

 رسكب هركملل ةلآ هنأك راص ءارلا حتفب هركملا نأل «ديز نمضي ورمع هفلتأف ريغلا لام فالتإ ىلع
 ىلإ اهلعف لقتنا ةرطضم ةأرملا تناك املف « هيف نحن اميف اذكف «هركملا ىلإ هركملا لعف لقتناف «ءارلا

 . راف هنوكل تثروف هتوم ضرم يف طرشلا لعف هنأك راصف «جوزلا

 :م :لاق ظفل خسنلا نم ريثك يف سيلو :“ ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش (لاق) :م

 ضيرم هنأ لاحلاو « تاقيلطت ثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو يأ :ش (ضيرم وهو اًنالث اهقلط اذإو)

 «ريغصلا عماجلا »يف ركذي ملو :ش (ثرت : - هللا همحر - رفز لاقو « ثرت مل تام مث « حص مث) :م

 ةمئألا سمش هركذ امنإو « هرصتخم يف مكاحلا هركذ الو « لصألا يف ركذي ملاذكو ءرفز فالخ

 قاحسإو دمحأو يعازوألاو يرهزلاو يروثلا لاق رفز لوقبو « «رصتخملا حرش ١ يف يسخرسلا
 يف قالطلا عقوأ نيح رارفلا دصق).:م جوزلا نأل يأ :ش (هنأل) :م هلوق وه رفز لیلدو . هیوهار نبا

 مل هنأكف « للختملا ءربلا ربتعي الو :ش (ةدعلا يف يهو) :م تام دق هنأ لاحلاو :ش ( تام دقو ضرملا

 ضرم هب مدعني هنأل « ةحصلا ةلزنمب وهف ءرب هبقعت اذإ ضرما : لوقن انكلو) :م توملاو قالطلا نيب اربي
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 ذايعلاو - تدتراف اهقلط ولو . راف جوزلا ريصي الف « هلامب قلعتي ءاهل قح ال هنأ نيبتف « توما

 لب دترت مل نإو ‹ ثرت مل ةدعلا يف يهو « هضرم نم جوزلا تام مث تملسأ مث « - ىلاعت هللاب

 ثرإلا ةيلهأ تلطبأ ةدرلاب اهنآ نيتلأسملا نيب قرفلا هجوو . تثرو عامحلا يف اهجوز نبا تعواط

 ةيمرحملا نأل ‹ ةيلهألا تلطبأ ام ةعواطملابو ‹ ةيلهألا نودب هل ءاقب الو ء ادحأ ثري ال دترملاذإ «

 ‹ ةقرفلا تبثت اهنأل ‹ حاكنلا مايق لاح يف تعواط اذإ ام فالخب « يقابلا وهو ثرإلا يفانت ال

 ء اهيلع اهمدقتل ةعواطملاب ةمرحلا تبثت ال ثالثلا تاقلطلا دعبو « ببسلا نالطبب ةيضار نوكتف

© 
 ‹ عبر ىمح هب ناك اذإ اذه : ليق :ش ( راف جوزلا ريصي الف « هلامب قلعتي « اهل قح ال هنأ نيبتف « توما

 ول امأ «ضارمألا نم امهريغ وأ بغ ىمحب تام مث « اهنم حصو تعطقناف ‹شارف بحاصو

 «اهلاوزب مکحی الو «لوألا نيع يناثلا لعجي تامو « عبر یمح تداع مث عبرلا یمح نم حص

 الف هلا اهقح قلعت يقب ال مكحي مل اهلاوزب مكح ول هنأل ‹ رظن هیفو « اذه ىلع هڻرت نأ يغبنيف

 تام مث « تملسأ مث -ىلاعت هللاب ذايعلاو - تدتراف) :م اًتئاب وأ اًنالث يأ :ش (اهقلط ولو) :م

 ةيفانم ةدرلا نأل :ش (ثرت مل) :م ةدعلا يف اهنأ لاحلاو يأ :ش (ةدعلا يف يهو هضرم نم جوزلا

 ةدرلاب اهنأ نيتلأسملا نيب قرفلا هجوو ‹ تثرو عامجلا يف اهجوز نبا تعواط لب دترت مل نإو) :م ثرإلل

 (ةعواطملابو ‹ ةيلهألا نودب) :م ثرإلل يأ :ش ( هل ءاقب الو اًدحأ ثري ال دترملا ذإ ,ثرإلا ةيلهأ تلطبأ

 يأ :ش (يقابلا وهو ثرإلا يفاتت ال ةيمرحملا نأل ؛ ةيلهألا تلطبأ ام) :م اهجوز نبا ةعواطمب يأ :ش

 . يقابلا وه ثرإلا

 (ببسلا نالطبب ةيضار نوكتف « ةقرفلا تبشت اهنأل ؛ حاكنلا مايق لاح يف تعواط اذإ ام فالخب) م

 (اهيلع اهمدقتل ةعواطملاب ةمرحلا تبثت ال ثالثلا تاقلطلا دعبو) :م حاكنلا وهو ثرإلا ببس يأ :ش

 يف حاكنلا ءاقبإ نكمأف ةعواطملاب تبثت مل ثرإللا ةيلهأ ينعي ةعواطملا ىلع تاقلطلا مدقتل يأ :ش

 . تناك امك ةلاجلا هذه يف ثرإللا قاقحتسا

 لطبي ةقيقح يقابلا حاكنلاو ثرإلا قح يف اًمكح حاكنلا انقيت انأل ثرت ال نأ يغبني :ليق نإف

 : بيجأ . ىلوألا ةلأسملاك قالطلا لبق اهجوز نبا تعواط اذإ امك راصو قحأ اذهف < ةيمرحللاب

 نودب حاكنلا ءاقب روصتي ملف ءادحأ ثري ال دترملا نأ امك ثرإلا وهو قحلا سفن يفانت ةدرلا نأب

 نأل «دجوي ملو ءاهيلإ اًفاضم حاكنلا نالطب ببسب ثرإلا اهب لطبي اهنإف ةيمرحما امأف ءلهألا
 عقت حاكنلا مايق لاح يف ةعواطم ابو « ةصاخ ثرإلا قح يف يقب انإو ‹«ثالثلاب لطبي دق حاكنلا

 «ببسلا نالطبب اهاضر عم اهل ارظن قاقحتسالا قح يف حاكنلا ءاقبإ بجي الف اهيلإ افاضم ةقرفلا

 . «(یفاکلا» یف اذک
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 ال :- هللا همحر- دمحم لاقو . تثرو ضرملا يف نعال  حيحص وهو هتآرما فذق نمو + اقرتفاف

 ال لعفلاب قيلعتلاب قحلم اذهو .- اًعيمج مهلوق يفو -هتثرو ضرما يف فذقلا ناك نإو ٠ ثرت
 ىلآ نإو .هيف هجولا انيب دقو « اهسفن نع انزلا راع عفدل ةموصخلا ىلإ ةئجلم يه ذإ « هنم اهل دب
 ضرما يف اًضيأ ءاليإلا ناك نإو « ثرت مل ضيرم وهو ءاليإلاب تناب مث حيحص وهو هترما نم
 اًقحلم نوكيف « عاقولا نع ةيلاخ رهشأ ةعبرأ يضمب قالطلا قيلعت ىنعم يف ءاليإلا نأل ؛ تثرو

 . ههجو انركذ دقو ‹« تقولا ءيجمب قيلعتلاب

 ٠ .ةيناثلا يف تثروو «ىلوألا يف ثرت مل ثيح « ةنابإلل دعب ةأرملا دادتراو :ش (اقرتفاف) م

 (تثرو ضرملا يف نعالو) :م ةحصلا يف هنأ لاحلاو يأ :ش ( حيحص وهو هتآرما فذق نمو) :م
 ةقرفلا ببس نأل رارفلا مدعل رفز لاق هبو :ش (ثرت ال : - هللا همحر - دمحم لاقو) :م هنم :ش
 يف - هتثرو ضرما يف فذقلا ناك نإو) :م هلا اهقح قلعت نامز يف هفذق نكي ملو لجرلا فذق
 ةثجلم يه ذإ « هنم اهل دب ال يذلا لعفلاب قيلعتلاب قحلم) :م مكحلا اذه يأ :ش (اذهو ء - اعيمج مهلوق

 نالطبب ةيضار نكت ملف :ش (اهسفن نع انزلا راع عفدل) :م اهيلإ ةرطضم ينعي :ش (ةموصخلا ىلإ
 هنم رارفلا دوجول ثاريملا اهل ناكف «طرشلا رابتعاب اًمكح ضرما يف اًقلطم جوزلا لعجف ءاهقح
 اهل دب ال لعفب قيلعتلا يف ةلأسملا هذه هجو انيب يأ :ش (هيف هجولا انيب دقو) :م ضرملا يف قالطلاب
 . هرخآ ىلإ . . .دمحم دنع باوجلا كلذكف هنم اهل دب ال ام ناك نإو : هلوق دنع هنم

 مث) :م حيحص هنأ لاحلاو هتأرما نم لجر ىلآ نِإو يأ :ش (حبحص وهو هتأرما نم لآ نإو) م

 مل) :م ضيرم هنأ لاحلاو يأ :ش (ضيرم وهو) :م رهشألا ةعبرألا تمت ينعي :ش ( ءاليإلاب تناب
 نم دجوي ملو « ةحصلا لاح يف كلذ عقو دقو جوزلا ءاليإ ىلإ ةفاضم ةنونيبلا نأل :ش (ثرت
 ءيجمب قيلعتلا عرف وهو « اراف نوكي الف « طرش وأ ةلع ةرشابم نم رخآ ءيش ضرما يف جوزلا
 . تقولا

 رهشأ ةعبرأ يضمب قالطلا قيلعت ىنعم يف ءاليإلا نأل ‹ تئرو ضرما يف اًضيأ ءاليإلا ناك نإو) :م
 قيلعت ريظن ءاليإلا نأ ملسن ال : ليق نإف :ش (تقولا ءيجمب قيلعتلاب اًقحلم نوكيف « عاقولا نع ةيلاخ
 ملاذإو «يفنلاب ءاليإلا لاطبإ نم نكم هنأ ال ةحصلا يف ءاليإلا ناك نإ تقولا ءيجمب قالطلا
 نم ريظن ناكف .انه كلذكف «ثرت كانهو ضرملا يف ءاليإلا ءاشنإ هنأك راص ضرما ةلاح يف لطبي
 مل اذإف ءلزعلا نم هنكمتل راف ناكف ضرما يف لكوملا اهقلطف « هتحص يف قالطلاب ليكو لكو
 لاطبإ هنكمب ال هنأ وهو تباث امهنيب قرفلا نأب : بيجأ . انه اه كلذكف « هأجلأ هنأك لعجي لزعي
 :ش (ههجو انركذ دقو) :م ةلاكولا ةلأسم فالخب « اًقلطم انكم نكي ملف « همزلي ررضب الإ ءاليإلا
 . تقولا ءيجمب قيلعتلا هجو يأ



 هنأ انيب امل هوجولا عيمج يف هب ثرت ةعجرلا هيف كلي يذلا قالطلاو : -هنع ىلاعت هللا يضر- لاق

 اذإ ثرت امنإ ثرت اھنآ انرکذ ام لکو : لاق . اًمئاق ببسلا ناکف ‹ ءطولا لحي یتح حاکنلا لیزی ال

 باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو «هانيب دقو « ةدعلا يف يهو تام

 يف هب ثرت ةعجرلا هيف كلمي يذلا قالطلاو) :م : - هللا همحر - فنصملا لاق يأ :ش (لاق) :م

 :م قيلعتلا يف ةروكذملا ةعبرألا هوجو لاب تاع وأ زجن ءاوس « روصلا عيمج يف يأ :ش (هوجولا عيمج

 « ءطولا لحي ىتح حاكنلا ليزي ال) :م يعجرلا قالطلا نأ يأ :ش (هنأ) :م ىضم اميف :ش (انيب امل )

 اغإ ثرت انآ انرکذ ام لکو) :م اًمکح حاکنلا وھو :ش (اًمئاق) :م ٹرإللا ببس يأ :ش (ببسلا ناکف

 يف :ش (هانيب دقو) :م ةدعلا يف اهنأ لاحلاو يأ :ش (ةدعلا يف يهو) :م جوزلا يأ :ش (تام اذإ ثرت

 «هتثرو ةدعلا يف يهو تامف اتئاب اًقالط هتوم ضرم ىف هتأرما لجرلا قلط اذإو : هلوقب بابلا لوأ

 . .  اهل ثاريم الف ةدعلا ءاضقنا دعب تام نإو
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 ةعجرلا باب
 وأ كلذب تيضر « اهتدع يف اهعجاري نأ هلف « نيتقيلطت وأ ةيعجر ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإ

 نم دب الو . لصف ريغ نم (۲۳ ۱ةيآلا: ةرقبلا) (فورعمب نهوكسمأف: ىلاعت هلوقل « ضرت مل

 اكاسما ىمس هنأ ىرت الأ كلملا ةمادتسا ةعجرلا نأل ؛ ةدعلا مايق

 هرخأ اعبط قالطلا نع ةرخأتم ةعجرلا تناك امو . ةعجرلا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش
 هتدر يأ ءهلهأ ىلإ هتعجرو اعوجرو اعجر عجري عجر : مهلوق نم عبطلا عض ذولا بسانيل < ءاعضو

 نالف قلطو « كانعجر : اولاق ابرو كاعجرو كعوجرو كعجرم هللا ىلإ : لاقيو . مهيلإ

 . ديرد نبا هلاق ةعجرلاو ةعجرلا كلب هتأرما

 انزال لمعتسي عجر : عفانملا يفو ‹ حصفأ حتفلاو « اهرسكو ءارلا حتفب ينعي :تلق
 نئل# : ىلاعت هلوق مزاللا نمف «لوخدلاو سولجلاو دوعقلاك « مزاللا ردصم عوجرلاف « ايدعتمو
 هيلإ انإو) « ١۳( ةيآلا : فسوي) (مهيبأ ىلإ اوعجر املف# « (۸ةيآلا :نوقفانملا) 4 ةنيدملا ىلإ انعجر
 ( مهنم ةفئاط ىلإ هللا كعجر نإف :  ىلاعت هلوق يدعتملا نمو « ٠١١( ةيآلا : ةرقبلا) «نوعجار
 . ٤( ةيآلا : كلملا) 4رصبلا عجرا مث# (۸۳ ةيآلا : ةبوتلا)

 : اهدحأ طئارش اهلو « حاكنلا كلم ةمادتسا ةعيرشلا يف يهو «يدعتملا ردصم عجرلاو
 . لام ةلباقب نوكي ال نأ : ةيناثلاو . مدقت امك ةيانكلا ظافلأ ضعبو قالطلا ظفل حيرص ميدقت
 :ةسماخلاو .اهب ًالوخدم ةأرملا نوكت ال نأ : ةعبارلاو . قالطلا نم ةثالثلا يفوتسي ال نأ : ةثلاثلاو
 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب اهتوبثل دحأل اهتيعورشمل فالخ الو ءةمئاق ةدعلا نوكت نأ

 وأ كلذب تيضر « اهتدع يف اهعجاري نأ هلف نيتيقلطت وأ ةيعجر ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإو) :م
 :ةرقبلا) :م :ش ((فورعمب نهوكسمأف ىلاعت هلوقل) :م ملعلا لهأ عامجإب اذهو :ش (ضرت مل
 وأ فورعمب نهوكسمأف نهلجأ نغلب اذإف :  ىلاعت هلوقو « ءاقبإلا وه كاسمإلا :ش (۲۴ اةيآلا
 ريغ نم كاسمإلاو ةعجرلاف متئش نإ رايخلاب متنأف « نهتدع ىهتنم نخلب اذإ ينعي (فورعمب نهوقراف
 نأ - هنع ىلاعت هللا يضر-رمع نع دواد وبأ یورو «رارض ريغ نم ةقرافملاف متئش نإو ءرارض
 رم : هل لاقي هنأ رمع نبا ثيدح يفو . اهعجار مث -اهنع هللا يضر- ةصفح قلط ةَ يبنلا

 نيب لصفي مل صنلا قالطإ نأ ينعي :ش (لصف ريغ نم) :م هيلع قفتم ثيدحلا ٠...اهعجاريلف كتبا
 .اًقلطم ةعجرلا تبثأ لب « همدعو ةأرملااضر

 ىرت الآ) :م ةدعلا ءاضقنا دعب كلم الو :ش (كلملا ةمادتسا ةعجرلا نأل ؛ ةدعلا مايق نم دبالو) :م
 عامجإب كلذو ءاكاسمإ ةعجرلا ىمس ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب « هلبق ال حيضوت :ش (اکاسمإ يمس هنأ
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 لوقي نأ ةعجرلاو . اهئاضقنا دعب كلم ال هنآل ؛ ؛ ةدعلا يف ةمادتسالا ققحتت اغنإو « ءاقبإلا وهو

 وأ : لاق. ةمئألا نيب هيف فالخ الو ‹ ةعجرلا يف حيرص اذهو « يتأرما تعجار وأ كتعجار

 - يعفاشلا لاقو . اندنع اذهو ‹ ةوهشب اهجرف ىلإ رظني وأ« ةوهشب اهسملي وأ ءاهلبقي وأ ءاهأطي

 ‹ هيلع ةردقلا عم لوقلاب الإ ةعجرلا حصت ال: - هللا همحر

 دعب كلم ال هنال ةدعلا يف ةمادتسالا ققحتت امنإو) :م كاسمإلا يأ :ش (ءاقبإلا وهو) :م ريسفتلا لهأ

 لاوزل ببس لاحلا يف يعجرلا قالطلاو كاسمإلا لحم قبي مل ةدعلا تضقتنا اذإف :ش (اهئاضقنا

 . قالطلا ددع ءافيتسا دنع ةيلحملا لح لحم لاوزلاو « ةدعلا ءاضقنا دنع كلملا

 :م نيتقيلطت وأ ةقلط اهقلط يذلل لوقي نأ ةعجرلا ةيفيك يأ :ش (لوقي نأ ةعجرلاو) :م

 يتآرما تعجار : لوقي وأ يأ :ش (يتأرما تعجار وأ) :م اهل باطخلاب :ش ( كتعجار :هتأرمال)

 :ش (ةمئألا نيب) :م لوقلاب ينعي اذه يف يأ : :ش ( هيف فالخ الو « ةعجرلا يف حيرص اذهو) :م ةبيغلاب

 وأ كتعجر وأ كتعجترا : لاق اذإ اذكو : « طيحملا » يفو . عامجإلاب حصت لوقلاب ةعجرلا نأ دارأ

 يف تايانكلا نمو . ةينلا ىلإ ةرقتفم ريغ ةعجرلا ىف ةحيرص ظافلألا هذهو ٠ كتكسم وأ كتددر

 يف هركذ «اًعجارم راص ةعجرلا هب ىونو يتأرما تنأ : لاق وأ «تنك امك يدنع تنأ : ةعجرلا

 .( ةريحخذلا»

 يف :؟ةضورلا» يفو «دادغب ةاضق يضاق يزارلا لتاقم نب دمحأ ىلإ هازع :« يواحلا » يفو

 حاكنلاو كاسمإلا يف اوفلتخاو «لزاهلا حاكنك « كلال نالوق ةينالب كتعجارب ةعجرلا لوصح

 اهنأل < ءالف الإو «تحص تلبقو مهرد فلأ ره كتعجار لاق ول : «ةريخذلا» يفو . جوزتلاو

 وہا لاق < فلا ىلع كتعجار : ٠ يواحلا» و «ينانيغرملا» يفو . اهلوبق طرتشيو «رهملا ىف ةدايز

 . « ةلاقإلا » يف امك «رهملا يف ةدايز ريصي الو فلألا بجي ال : ركب

 :م اهقلط يتلا أطي وأ يأ :ش (اهأطي وأ) :م :- ىلاعت هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ليبقتلاو « ةريخذلاو » « طوسبملا » يفو :ش (ةوهشب اهجرف ىلإ رظني وأ« ةوهشب اهسملي وأ ءاهلبقي وأ)

 يفو . باتكلا يف ليبقتلا يف ةوهشلا ديقب ملو « ةعجر ةوهشب اهجرف لخاد ىلإ رظنلاو ةوهشب
 ‹ ةعجرب سيلف اهربد نم عامجلا عضوم ىلإ رظنلا امأو . هيلإ عوجرملا دمحم لوق وهو : عئادبلا

 اذهو) :م. ةعجر هنأ ىلع ىوتفلاو «يرودقلا راشأ هيلإ؛ ةعجرب سيل ليق ؛ربدلا يف اوفلتخاو

 انباحصأ دنع ةوهشلاب اهجرف ىلإ رظنلاب وأ ة ةوهشلاب سملاب وأ ءطولاب ةعجرلا نوك يأ :ش ( اندنع

 يب نب ءاطعو سوواطو نيريس نب دمحمو يرصبلا نسحلاو بيسلا نب ديعس لوق وهو « ةيفنحلا

 كلام لاقو . يميتلا ناميلسو يبعشلاو رباجو ىليل يبأ نباو يروشلاو يعازوألاو حابر

 . ةعجر وهف ةعجرلا هب دارأ نإ : قاحسإو

 نكي مل نأب لوقلا ىلع يأ :ش (هيلع ةردقلا عم لوقلاب الإ ةعجرلا حصت ال : يعفاشلا لاقو) :م
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 ام ىلع حاكنلا ةمادتسا يه اندنعو « اهؤطو مرحي ىتح هدنع حاكنلا ءادتبا ةلزنمب ةعجرلا نأل

 رايح ا طاقسإ يف امك ةمادتسالا ىلع ةلالد عقي دق لعفلاو . ىلاعت هللا ءاش نإ هررقنسو ءهانيب

 فالخب « ةرحلا قح يف ًصوصخ « هب صتخت ليعافألا هذهو « حاكنلاب صتخي لعف ةلالدلاو

 ىلإ رظنلاو ءامهريغو بيبطلاو ةلباقلا يف امك حاكنلا نودب لحي دق هنإف « ةوهش ريغب سملاو رظنلا

 ةدعلا لوطتف اهقلطل ةعجر ناكولف « ةدعلا يف اهنكاسي جوزلاو نينكاسملا نيب عقي دق جرفلا ريغ

 . اهيلع

 لوقو ‹ ةيرهاظلاو روث وبأ لاق هبو « ةراشإلاب حصيف كلذك ناك اذإ امأ « ناسللا لقتعم وأ سرخأ

 :ش ( هدنع حاكنلا ءادتبا ةلزنمب ةعجرلا نأل) :م انلوقك ةعجر وه : «ةيلحلا» يفو . برطضم دمحأ

 ضعب يفو .ةعجرلا يأ :ش (يه اندنعو) :م هدنع يأ :ش (اهؤطو مرحي ىتح) :م يعفاشلا دنع يأ

 ضرأ الو : هلوق يفامك «غئاس ليوأتلا ىلع ثنؤملا ريكذتو ‹ عوجرلا ليوأت ىلع وه : خسنلا

 :م اكاسمإ يمس هنأ ىرت الأ هلوق يأ :ش (هانيب ام ىلع حاكنلا ةمادتسا) :م ناكم الو يأ « اهلاقثأ لقثأ

 مرحي ال يعجرلا قالطلاو : هلوق دنع بابلا اذه رخآ يف يأ :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ هررقنسو)

 . سمللا وحن :ش (لعفلاو) م ءطولا

 «مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ىلع هعاب نإف :ش ( رايخلا طاقسإ يف امك ةمادتسالا ىلع ةلالد عقي دق) :م

 يف كلذكف «رايخلا طقسيف «كلملا ةمادتسا ىلع ًاليلد اهؤطو نوكي رايخلا ةدم يف اهئطو مث

 ببسلا خسف ىلإ جاتحي كانه نأل « ىلوأ لب « حاكنلا ةمادتسا ىلع ءطولا لدي يعجرلا قالطلا

 :م . خسفلا لبقي ال هنأل « قالطلا وهو «ليزملا ببسلا خسف ىلإ جاتحي ال انهو « عيبلا وهو ليزملا

 :م لعف لكب ال حاكنلاب صوصخم لعفب ققحتت ةلالدلا يأ :ش (حاكنلاب صتخي لعف ةلالدلاو)

 صتخت) :م ةوهشب ليبقتلاو ةوهشب سملاو ةوهشب لخادلا جرفلا ىلإ رظنلا يأ :ش (ليعافألا هذهو)

 نأل «ةمألا نع اًزارتحا ةرحلاب ديق :ش (ةرحلا قح يف اًصوصخ) :م ةلالد عقيف حاكنلاب يأ :ش (هب

 كلم ةمادتسا ىلع تلدف « حاكنلاب ةصتخم تناكف « حاكن توبث الب ليعافألا هذه لحت ال ةرحلا

 . اًضيأ نيميلا كلمو «ةعتملا كلمب اهيف لحت ليعافألا هذه نإف « ةمألا فالخب « حاكنلا

 (امهريغو بيبطلاو ةلباقلا يف امك حاكنلا نودب لحي دق هنإف  ةوهش ريغب سم او رظنلا فالخب) :م

 نيب عقي دق جرفلا ريغ ىلإ رظنلاو) :م ةداهشلا لمحت ىلإ جاتحا اذإ انزلا يف دهاشلاو ةناتخلا لثم :ش

 ةعجر) :م ةوهش ريغ نم ليعافألا هذه تناك ول يأ :ش (ناك ولف « ةدعلا يف اهنكاسي حوزلاو نينكاسملا

 زوجي الف « ةأرملاب ررض هيفو :ش (اهيلع ةدعلا لوطتف) :م عقاولا فلختل اهديري ال هنأل :ش (اهقلطل
 : ةرقبلا) #اودتعتل ًرارض نهوكسغت الو فورعمب نهوحرس وأ فورعمب نهوكسمأفل : ىلاعت هلوقل

 . ۲۳١( ةيآلا

رف ىلإ هرظنو ةوهشب اهايإ هسمو لجرلا ليبقت انه ركذ دق :تلق نإف
 هتلبق نإف « ةوهشب اهج
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 لاقو . ةعجرلا تحص دهشي مل نإف « نيدهاش ةعجرلا ىلع دهشب نأ بحتسيو لاق

 ىلاعت هلوقل - هللا همحر- كلام لوق وهو ‹ حصتال :هيلوق دحأ يف- هللا همحر-يعفاشلا

 صوصنملا قالطلا نأ انلو . باجيإلل رمألاو ء (۲ ةيآلا :قالطلا ) مكنم لدع يوذ اودهشأو#

 ؛ داهشألا ديق نع يبرع

 . ؟همكح نوكي فيك ةوهشب هجرف ىلإ ترظن وأ هتسمل وأ ةوهشب ةأرملا

 ‹« فسوي ىبأ دنع تبلت الو ءامهدنع ةعجرلا تبثت : « طوسبملا ىف ةمئألا سمش لاق :تلق
 هب اهلعف نوکی الو ‹كلملا ءاقبتسا ةيالو اهل سيلو «كللا ءاقبتسا ليلد جوزلا نم لعفلا اذه نأل

 اهلعفب ةرهاصملا تبثت اذهلو «امهنيب كرتشم لحلا نإف « اهب هلعفك هب اهلعف نالوقيامهو « ةعجر
 . ةعجرلا كلذكف « ءايشألا هذهب

 (نيدهاش ةعجرلا ىلع دهشي نأ بحتسيو) م :-ىلاعت هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 «طوسبملا» يفو . يتأرما تعجار دق ينأ اودهشا نيملسملا نم نينثال لوقي نأ داهشإلا ةروص :ش

 تحص دهشي مل نإف) :م رامعو -هنع هللا يضر - دوعسم نبا لوق ةعجرلا ىلع داهشإلا بابحتسا

 . كلام لاق هبو :ش ( ةعجرلا

 هلوق وهو ‹ داهشإ الب ةعجرلا حصت ال يأ :ش (حصت ال :هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو) :م

 «ةضورلا» يفو ‹««طوسبملا» يف هركذ «ء انلوقك اهيف بحتسم داهشإلا نأ :ديدحلا هلوقو ءميدقلا

 : رهظألا ىلع طرشب سيل داهشإلا

 . هدنع رهمب حصي الو ‹«يعفاشلا دنع مزال داهشإلا :« طيحملا » ىفو

 يف ناتياور دمحأ نعو «بجاو داهشإلا ىعفاشلا ىلوق دحأ ىفو :« طوسبملا » ىفو

 . عامجإ وهو ءاهاضرالو رهم ال ىلو ىلإ رقتفي الو « ىنغملا » ىف امهركذو .داهشإإلا

 ىتح اهملعي ملو دهشأ وأ دهشي ملو عجر اذإو .طرش ةعجرلا دنع داهشإلا : مزح نبا لاقو
 . هنم تناب اهتدع تضقنا

 ام لجرلا ىلإ ةعجرلا نأو « ةنس هيف داهشإلا نأ ملعلا لهأ فلتخي مل :“« فارشألا » يفو

 . ضوع الو رهم ریغب كلذو « تهرك نإو اهتدع يف تماد

 كلام لوق نأ انركذ دقو « كلام لوق وهو « يعفاشلا لوق يأ :ش ( كلام لوق وهو) :م

 يف :ش (باجيإلل رمألاو (۲ةيآلا :قالطلا) 4 مكنم لدع يوذاودهشأو» ىلاعت هلوقل) :م انلوقك

 دمحأو رهظألا يف يعفاشلا بهذم نأل « مهعبات نمو ةيرهاظلل ةيآلا هذهب لالدتسالا ةقيقحلا

 . مهلوقك دمحأ نع ةياور يف الإ انلوقك كلامو

 نهتلوعبو# ىلاعت هلوق يف صوصنمل ٠:ش (داهشإلا ديق نع يرع صوصنملا قالطلا نأ انلو) م
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 الإ ‹ ءاليإلا يف ءيفلا يف امك « ءاقبلا ةلاح يف هيف طرشب تسيل ةداهشلاو حاكنلل ةمادتسا هنألو

 اهنرق هنأ ىرت الأ « هيلع لومحم هالت امو « اهيف ركانتلا يرجي اليك طايتحالا ةدايزل بحتست اهن

 . ةيصعملا يف عقت اليك اهملعي نأ بحتسيو « بحتسم اهيف وهو « ةقراغم اب

 .. (۲۹ ةيالا : ةرقبلا) (فورعم كاسسإف) : ىلاعت هلوقو « ۲١۸( ةيآلا : ةرقبلا) (نهدرب قحأ
 يضر-باطخلا نب رمعل -مالسلا هيلع - هلاق« اهعجاريلف كنبا رم :-مالسلا هيلع - هلوقو

 . داهشإإلا ديق نع ةيراعاذه لكو هتأرما هللا دبع هنبا قلط نيح -هنع ىلاعت هللا

 . زوجي الف خسف يهو « قلطملا صنلا ىلع ةدايز داهشأإلا طارتشا يفو « يفاكلا » يفو

 يأ :ش (حاكنلل ةمادتسا ) :م عوجرلا رابتعاب ريمضلا ركذ ةعجرلا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 يأ :ش ( ءاقبلا ةلاح يف) :م حاكنلا يف يأ :ش (هيف طرشب تسيل ةداهشلاو) :م حاكنلل ماودلا بلط

 نأ الإ يأ :ش (اهنأ الإ) :م داهشإ الب حصي ثيح :ش ( ءاليإلا يف ءيفلا يف امك) :م حاكنلا ءاقب

 :ش (هالت امو) :م ةعجرلا يف يأ :ش (اهيف ركانتلا يرجي اليك طايتحالا ةدايزل بحتست) :م ةداهشلا

 :ش (هيلع لومحم) :م (۲ ةيآلا : قالطلا) 4 مكنم لدع يوذ اودهشأو # : ىلاعت هلوق وهو يعفاشلا

 . بابحتسالا ىلع يأ

 ةعجرلا نرق يأ :ش (اهنرق) :م ىلاعت هللا نأ يأ :ش (هنأ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( ىرت الآ) :م

 ةيآلا: ةرقبلا) )اودهشأو فورعمب نهوقراف وأ # : ىلاعت هللا لاق ثيح :ش (ةقراففملاب) :م

 اوميقأ # : ىلاعت هلوق يف امك « مكحلا يف نارقلا بجوي ال ملكتلا يف نارقلا نأب ضرتعا«(١

 . ٤۳( ةيآلا: ةرقبلا) (ةاكزلا اوتآو ةالصلا

 ةلمجلا مكحب نيتبراقتملا نيتلمجلا ىدحإ ىلع مكح اذإ ام يف كلذ نأب : بيجأو

 ةلمج ابقعي امن إو ءاهمكحب لقتسم نيتلمجلا نم لك هيف لب كلذك سيل هيف نحن امو «ىرخألا
 الكل ىرخألا كلذكف « بابحتسالا ثيح نم اهب اهقلعت يضتقتف « امهادحإ وأ امهب تقلعت ىرخآ

 يف بحتسي داهشإإلا يأ :ش (بحتسم اهيف وهو) :م نيفلتخم نيينعم يف ظفللا لامعتسا مزلي

 . هلبق امن ملع هنأل «راركت هجو نم وهو « ةعجرلا

 نأ كلذو :ش ( ةيصعملا يف عقت اليك) :م ةعجرلاب ةأرملا ملعي يأ :ش (اهملعي نأ بحتسيو) :م

 اهتدع تضقنا دقو ءاهعجاري ملاهجوز نأ اهمعز ىلع جوزتت ابر ةعجرلاب ملعت ملاذإ ةأرملا

 اهملعي مل ولاذه عم نكلو «مالعإلا كرتب اًئيسم نوكي اهجوزو ةيصاع تناكف «جوزلا اهأطيو

 «هقح صلاخ يف اًفرصتم جوزلا ناكف ءءاشنإب تسيلو «مئاقلا ةمادتسا اهنأل « ةعجرلا تحص

 نوكت فيك : ليق نإف : لاق ءريغلل ريغلا ملع ىلع فقوتي ال هقح صلاحخ يف ناسنأإلا فرصتو
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 ‹ اهلوق لوقلاف هتبذك نإو « ةعجر ىهف هتقدصف ةدعلا ىف كتعجار تنك لاقف ةدعلا تضقنا اذإو

 اهبلع نيب الو ةمهتلا عفترت قيدصتلاب نأ الإ مهتم ناكف ء لاحلا يف هءاشنا كلبي ال امع ربخأ هنأل

 باتك يف رم دقو « ةتسلا ءايشألا يف فالحتسالا ةلأسم يهو- هللا همحر- ةفينح يب دنع

 حصت مل « يتدع تضقنا دق : هل ةبيجم تلاقف ةدعلا يف كتعجار دق جوزلا لاق اذإو . حاكنلا
 ىلإ ارهاظ ةيقاب يه ذإ « ةدعلا تفداص اهنأل حصت : الاقو - هللا همحر- ةفينح يب دنع ةعجرلا

 ‹ ةعجرلا هتقبس دقو ربخت نأ

 ؟ملع ريغب ةيصاع

 . اهتهج نم ءاج ريصقتلا نأل « ةيصعملا يف تعقو لاؤس ريغب تجوزت اذإ اهنأب : بيجأ

 : جوزلا يأ :ش (لاقف) :م يعجرلا قالطلاب ةقلطملا ةأرملا ةدع يأ :ش ( ةدعلا تضقنا اذإو) :م
 يأ :ش (ةعجر يهف) :م كلذ يف اهجوز ةأرملا تقدصف يأ :ش ( هتقدصف ةدعلا يف كتعجار تنك) :م

 لوقلاف هتبذک نإو) :ماهقداصتب اهروهظل ةعجر نوكت هايإ ةأرملا قيدصتو « كلذب جوزلا ةلاقم

 :م ةيضقنم ةدعلا نأل :ش (لاحلا يف هءاشنإ كلم ال امع ربخأ) :م جوزلا نأل يأ :ش (هنأل ءاهلوق

 عفترت) :م هايإ ةأرملا قيدصتب يأ :ش (قيدصتلاب نأ الإ) :م ةعجرلا ىوعد يف :ش ( امهم ناكف)
 لوقلا نوكي لب « هلوق لبقي ال ثيح تعب تنك دق : لزعلا دعب لاق اذإ ليكولاك اذهو :ش (ةمهتلا

 تركنأف سمأ كتعجار تنك دق ةدعلا ىف لاق اذإ ام فالخب ءلكوملا هقدص اذإ الإ لكوملا لوق

 يف ةعجرلا تفت ملاذإف «لاحلا يف هءاشنإ كلي اب ربخأ هنأل « هلوق لوقلا نوكي ثيح ةأرملا

 . لاحلا ىف اهعجار هنأك ريصي سمألا

 رم دقو ةتسلا ءايشألا يف فالحتسالا ةلأسم يهو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهيلع نيمي الو) :م

 توكسلا ىوعد ةلأسم يف لاق لب « حاكنلا باتك يف ةلأسملا هذه نيبي مل :ش ( حاكنلا باتك يف
 : لاق مث « ةتسلا ءايشألا يف فالحتسالا ةلأسم يهو « ةفينح يبأ نع اهيلع نيمي الف « ركبلا ىلع

 .رثأ ةعجرلل ةمث نكي مل هنأل رم لاقي ال اذه لثمو «ىوعدلا يف كيتأيسو

 يتدع تضقن تةنا دق) :م جوزلل يأ :ش (:هل ةبيجم تلاقف ةدعلا يف كتعج جار دق : حوزلا لاق اذإو) م

 تتکس ول ىتح جوزلا مالکب ًالصتم تلاق اذإ اذه :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةعجرلا حصت مل

 .دمحأو يعفاشلا لاق ةفينح يبأ لوقبو « « يواحطلا حرش » يف هركذ « قافتالاب

 نأ ىلإ ارهاظ ةيقاب يه ذإ) :م ةدعلا نامز يأ :ش (ةدعلا تفداص اهنأل ةعجرلا حصت : الاقو) :م

 (ةعجرلا هتقبس دقو) :م ةحيحص ةدعلا يف ةعجرلاو « لاحلا باحصتساب المع ةأرملا يأ :ش (ربخت
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 - ةفينح يبألو ‹ قالطلا عقي يتدع تضقنا دق: هل ةبيجم تلاقف ‹ كتقلط :اهل لاق ول اذهلو

 لد تربخأ اذإف ‹ ءاضقنالا نع رابخإلا يف ةنيمأ اهنأل ؛ ءاضقنالا ةلاح تفداص اهنأ- هللا همحر

 ولو ‹ فالخلا ىلع قالطلا ةلأسمو . جوزلا لوق لاح هلاوحأ برقأو ٠ ءاضقنالا قبس ىلع كلذ

 ةمألا جوز لاق اذإو. هب تبثت ال ةعجارملاو ءاضقنالا دعب هرارقإب عقي قالطلاف قافتالا ىلع تناك

 دنع اهلوق لوقلاف ؛ ةمألا هتبذكو ىلوملا هقدصو ةدعلا يف اهتعجار تنك دق : اهتدع ءاضقنا دعب

 . - هللا همحر- ةفينح ىبأ

 .ةدعلا تطقسو ةعجرلا تحصف « ةدعلا ءاضقناب ةعجرلا اهرابخأ تقبس دقو يأ :ش

 يتدع تضقنا دق هل ةبيجم تلاقف كتقلط اهل لاق ول) :م اهرابخإ قبس لجألو يأ :ش (اذهلو) :م

 جوزلا رارقإل عقي هنأ حصألاو « فالخلا ىلع قالطلا هلثم ليقو < اهرابخإ قبسل :ش (قالطلا عقي

 . ةعجرلا فالخب اًقدصم ناك « ةدعلا يف اهتقلط تنك ةدعلا ءاضقنا دعب لاق ول امك « عوقولاب

 « اهل لوقلا نأ حيحصلاو «ةعجرلا يف افلتخاو « ةدعلا ءاضقنا ىلع اقفتا ول : « ةضورلا » يفو

 لاقو ‹«سيمجلا موي يتدع تضقنا : تلاقو «ةعمجلا موي ةعجرلا ىلع اقفتا ولو «روهمجلا هيلعو
 حيحصلا : هجوأ ةثالث هيف ىوعدلاب قباسلا مأ يه مأ هنيميب قدصي ليق تبسلا موي : جوزلا

 ‹ رابخإلا يف ةمهت الف ءاشنإلا كلي هنأل ‹ هلوق لوقلا نأ حيحصلاف ةيقاب ةدعلا تناك ولو .لوألا

 .اهلوق لوقلا : ليقو

 يأ :ش (ءاضقنالا ةلاح تفداص) :م ةعجرلا يأ :ش ( اهنأ - هللا همحر - ةفينح يبألو) :م

 ةنيمأ) :م ةأرملا نأل يأ :ش (اهنأل) :م ءاضقنالا نامز ةعجرلا حصت الف « ةدعلا ءاضقنا نامز تفداص

 الو :  ىلاعت هللا لاق « نهماحرأ يفامع رابخإلا يف ةنيمأ يأ :ش ( ءاضقنالا نع رابخإلا يف

 ىلع كلذ لد تربخأ اذإف) :م (۲۲۸ ةيآلا : ةرقبلا) 4 نهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل لحب

 رابخإللا نأل :ش (جوزلا لوق لاح) :م ءاضقنالا لاوحأ برقأ يأ :ش (هلاوحأ برقأو «ءاضقنالا قبس

 اذإ ام فالخب « جوزلا لوق لاح ربتعيف « نيعم رادقم ىلع ليلد الو « هنع ربخملا قبس يضتقي

 . توكسلا لاح ءاضقنالا لاوحأ برقأ نإف « ةعاس تتكس

 تلاقف « كتقلط : اهل لاق ول اب امهداهشتسال عنم اذه :ش ( فالخلا ىلع قالطلا ةلأسمو) :م

 مث فالخلا ىلع قالطلا ةلأسم نأ ملسن ال : ينعي «قالطلا عقي « يتدع تضقنا دق : هل ةبيجم

 ( ءاضقنالا دعب هرارقإب عقب قالطلاف قافتالا ىلع تناك ولو) :م هلوقب ميلستلا قيرطب باوحجلا ىلإ راشأ

 دعب رارقإلاب وأ يأ :ش (هب تبشت ال ةعجارملاو) :م ةدعلا يف اهقلط نإ ةدعلا ءاضقنا دعب يأ :ش

 . ريغلا قح ىلع فرصت هنأل « ةمهت هيف نإف « ءاضقنالا

 ‹ ةمألا هتبذكو ىلوملا هقدصو ةدعلا يف اهتعجار تنك دق اهتدع ءاضقنا دعب ةمألا جوز لاق اذإو) :م

 كلامو يعفاشلاو رفز لاق هبو :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع) :م ةمألا لوق يأ :ش ( اهلوق لوقلاف
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 هباشف ‹ جوزلل هقح صلاخ وه اب رقأ دقف « هل كولم اهعضب نأل ؛ ىلوملا لوق لوقلا :الاقو

 اذكف ءاهلوق ةدعلا يف لوقلاو « ةدعلا ىلع ينتبي ةعجرلا مكح لوقي وهو « حاكنلاب اهيلع رارقإلا
 ؛حيحصلا يف هدنع اذكو « ىلوملا لوق لوقلا امهدنعف بلقلا ىلع ناك ولو ء اهيلع ينتبي امیف

 فالخب « هلاطبإ يف اهلوق لبقي الف « ىلوملل ةعحملا كلم رهظ دقو « لاحلا يف ةدعلا ةيضقنم اهنأل

 . ةدعلا عم هكلم رهظي الو ءاهدنع ةدعلا مايقب رقم ةعجرلا يف قيدصتلاب ىلوملا نأل؛ لوألا هجولا
 يف ةنيمأ اهنأل؛ اهلوق لوقلاف كتدع ضقنت مل ىلوملاو جوزلا لاقو يتدع تضمقنا دق تلاق نإو
 مل نإو « ةعجرلا تعطقنا مايأ ةرشعل ةثلاشلا ةضيحلا نم مدلا عطقنا اذإو .هب ةملاعلا يه ذإ « كلذ

 .روث وبأو دمحأو

 هقح صلاخ وه امب رقأ دقف) :م ىلوملل يأ :ش (هل كولم اهعضب نأل ؛ىلوملا لوق لوقلا :الاقو) :م

 حاكنلاب ةمألا ىلع ىلوملا رارقإ هباش يأ :ش (حاكنلاب اهيلع رارقإلا هباشف) :م هل درم الف :ش (جوزلل
 مكح) :م ةفينح وبأ يأ :ش (لوقي وهو) :م هلوق لوقلا نوكي ثيح نالف نم يتمأ تجوز : لاق نأب
 اذكف) :م ىلوملا لوق نود :ش (اهلوق ةدعلا يف لوقلاو) :م ءاضقناو ءاقبإ :ش (ةدعلا ىلع ينتبي ةعجرلا

 .هروهظل جيوزتلاب رارقإلا نع باوجلا ركذي ملو ةدعلا ىلع يأ :ش (اهيلع ينتبي اميف

 هبذكو ةمألا هتقدص نأب بلقلا ىلع فالخلا وأ رمألا ناك ول يأ :ش ( بلقلا ىلع ناك ولو) :م
 يأ :ش (هدنعاذكو « ىلوملا لوق لوقلا) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنعف) :م ىلوملا
 ةيضقنم اهنأل) :م هنع ةياورلا نم :ش ( حيحصلا يف) :م ةفينح يبأ دنع ىلوملا لوق لوقلا كلذكو

 :م ىلوملا قح صلاخ لاحلا يف اهعضب عفانم نأل :ش ( ىلوملل ةعتملا كلم رهظ دقو ء لاحلا يف ةدعلا
 هجولا وهو :ش (لوألا هجولا فالخب) :م ىلوملا قح لاطبإ يف يأ :ش ( هلاطبإ يف اهلوق لبقي الف)

 . اهلوق هيف لوقلا نوكي ثيح ةمألا هتبذكو جوزلا ىلوملا قدص هيف يذلا

 ةدعلا مايقب رقم) :م ةعجرلا يف جوزلا هقيدصتب يأ :ش (ةعجرلا يف قيدصتلاب ىلوملا نأل) :م
 هلوق ربتعي الف :ش (ةدعلا عم) :م ىلوملا كلم يأ :ش (هكلم رهظي الو) :م ةعجرلا دنع يأ :ش (اهدنع

 لوقلاف « كتدع ضقنت مل :ىلوملاو جوزلا لاقو « يتدع تضقنا دق) :م ةمألا يأ :ش (تلاق نإو) م
 نأل يأ :ش (هب ةملاعلا يه ذإ) :م يتدع تضقنا دق اهلوق يف يأ :ش ( كلذ يف ةنيمأ اهنأل ٠ اهلوق

 . يتدع تضقنا : اهلوق لبقيف « ةنيمأ اهنوكل ليلعت وهو « ءاضقنالاب ةملاعلا يه ةمألا

 عاطقنا نأل :ش (لستغت مل نإو« ةعجرلا تعطقنا مايأ ةرشعل ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا عطقنا اذإو) :م
 لوصح طرشب قلعت وهو «ةثلاثلا ةضيحلا نع جورخل اب قلعت وهو « ةدعلا ءاضقناب قلعت ةعجرلا
 لمتحي ال ضيحلا نأل « عاطقنالا درجمب ةراهطلا لصحت ارشع اهضيح مايأ ناك نإف « ةراهطلا
 ركب وبأ لاقو . لستخت ملنإو «ةعجرلا تعطقنا ةدايزلا تلصح املف « ةرشعلا ىلع ةدايزلا
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 ؛ لماك ةالص تقو اهيلع يضمي وأ لستغت ىتح ةعجرلا عطقنت مل مايأ ةرشع نم لقأل عطقنا نإو

 ةدعلا تضقناف ضيحلا نم تجرخ عاطقنالا درجمبف ‹ ةرشعلا ىلع هل ديزم ال ضيحلا نأل

 ةقيقحب عاطقنالا دضتعي نأ دب الف « مدلا دوع لمتحي ةرشعلا نود اميفو « ةعجرلا تعطقناو

 ء ةيباتك تناك اذإ ام فالخب « ةالصلا تقو يضمب تارهاطلا ماكحأ نم مكح موزلب وأ لاستغالا

 دنع ‹«تلصو تمميت اذإ ةعجرلا عطقنتو ‹ عاطقنالاب يفتكاف ةدئاز ةرامأ اهقح يف عقوتي ال هنأل

 . ناسحتسا اذهو- هللا امهمحر-فسوي يبأو ةفينح يبأ

 نيرخآو هللا دبعو يلعو رمع نع يور دقو : ةدعلا باب يف يواحطلا رصتخل هحرش يف يزارلا

 . ةثلاثلا ةضيحلا نم لسغلا رابتعا مث - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم

 ىتح) :م ةعجرلا يأ :ش (عطقنت مل مايأ ةرشع نم لقأل) :م ضيحلا يأ :ش (عطقنا نإو) :م

 يضي وأ : «عيبانيلا» يفو . تقولا ةفص هنأل < عفرلاب :ش (لماك ةالص تقو اهيلع يضمي وأ لستغت

 اذه :ش (ةرشعلا ىلع هل ديزم ال ضيحلا نأل) :م لاستغالا ىلع ةردقلا عم ةالصلا برقأ تقو اهيلع

 داز ام نأل ماي ةرشع ىلع ديزي ال ضيحلا نأل يأ « مايأ ةرشعل ةضيحلا نم مدلا عاطقنال ليلعت

 ىلع اهتدع يضقنت نأ زوجيف ءاهتداع مايأ ىلع ديزت ةداع اهل ناك اذإ الإ « ةضاحتسا ةرشعلا ىلع

 .ةرشعلا ىلع عطقني ملاذإ ةرشعلا

 تضقناف ضیحلا نم تجرخ) :م مايأ ةرشعل ضيحلا عاطقنا درجمب يأ :ش (عاطقنالا درجمبف) :م

 ءاقب مدعل ةعجرلا تعطقناو ةثلاثلا ةضيحلا نم اهجورخب يضقنت اهنأل :ش (ةعجرلا تعطقناو ةدعلا

 :ش (مدلا دوع لمتحي) :م مايأ ةرشعلا نود اميف ضيحلا عاطقنا يأ :ش (ةرشعلا نود اميفو) :م ةيلحلا
 نم مكح موزلب وأ لاستغالا ةقيقحب) :م ًأربي يأ :ش (عاطقنالا دضتعي نأ دب الف) :م ضيحلا ةدم يف هنأل

 ىضم اذإ تقولا نأ ينعي :ش (ةالصلا تقو يضمب) :م ةالصلا بوجو وهو :ش (تارهاطلا ماكحأ

 هيفو «لاستغالا ىلع ةردقلا عم تارهاطلا ماكحأ نم وهو ءاهنمز يف اًضرف ةالصلا تراص

 .رفز فالح

 نأل يأ :ش (هنأل) :م ةيدوهي وأ ةينارصن :ش (ةيباتك) :م ةأرملا يأ :ش (تناك اذإ ام فالخب) :م

 حتفب :ش (ةدئاز ةرامأ) :م نع رمأ عوقو راظتنا نع ةرابع عقوتلا نم :ش (اهقح يف عقوتي ال) :م نأشلا

 يأ :ش (عاطقنالاب يفتكاف) :م اهضيح ةدم مات دنع اهقح عاطقنا ىلع ةدئاز ةرامأ يأ « ةزمهلا

 تمميت اذإ ةعجرلا عطقنتو) :م ةالصلا اهيلع بجت الو لاستغالاب فلكتت ال اهنأل « عاطقنالا درجمب

 :م اعوطت وأ ةبوتكم تلصو تمميتف « مايأ ةرشع نم لقأل ةدتعملا مد عطقنا اذإ ينعي :ش (تلصو

 .. : امهلوق يأ :ش (ناسحتسا اذهو -هللا همحر - فسوي يبأو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع)

 . اًضيأ ةالصلاو مميتلاب الإ نوکی ال عاطقنالا ينعي ناسحتسا
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 ةراهط ءاملا مدع لاح مميتلا نأل ؛سايق اذهو ‹ تعطقنا تمميت اذإ -هللا همحر -دمحم لاقو

 ‹ رهطم ريغ ثولم هنآ امهلو . هتلزنمب ناکف لاستغالاب تبثی ثي ام ماكحألا نم هب تبثي تبثي یتح ةقلطم

 اميف ال ةالصلا ءادأ لاح ققحتت ةرورضلا هذهو « تابجاولا فعاضتت ال ةرورض ةراهط ربتعا اعإو
 عورشلا سفنب عطقنت ليق مث « ةيئاضتقا ةيرورض اًضيأ ةنباشلا ماكحألاو تاقوألا نم اهلبق

 مل اهندب نم اًئيش تيسنو تلستغا اذإو : ةالصلا زاوج مكح ررقتيل ‹ غارفلا دعب: ليقو ءامهدنع

 رفز لاق هبو «هدنع ةعجرلا عطقنت مميتلا درجمب يأ :ش (تعطقنا تمميت اذإ : دمحم لاقو) :م

 (ةقلطم ةراهط ءاملا مدع لاح مميتلا نأل) :م سايقلا وه دمحم لوق يأ :ش (سايق اذهو) :م دمحأو

 :ش (هب) :م ةياغلل تسيل هذه ىتح نأل عفرلاب :ش (تبثي ىتح) :م همدع دنع ءاملا ماقم موقي هنأل :ش

 ءادأ زاوجو فحصملا سمو نآرقلا ةءارقو دجسملا لوخد وحن :ش (ماكحألا نم) :م مميتلاب يأ
 :ش (ناکف) :م ىتح دعب يذلا تبثي لعاف وهو هب تبثي يذلا يأ :ش ( لاستغالاب تبثي ام) :م ةالصلا

 . لاستغالا ةلزنمب يأ :ش (هتلزنمب) :م مميتلا يأ

 ثولم) :م مميتلا يأ :ش (هنأ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م

 رجحلاب زوجي ناك نإو «بلاخلا بسحب ثولم : لاق انإو ءاعرش ال ةقيقح ينعي :ش (رهطم ريغ
 يأ :ش (ةراهط ربتعا اغنإو) :م ثيولت الو مث رابغالو قافتالاب لمرلاو « ةفينح يبأ دنع سلمألا

 فعاضت ةرورض لجأل يأ :ش (تابجاولا فعاضتت ال نأ ةرورض) :م اعرش ةراهط مميتلا ربتعي امنإو
 :م ررضلا لصحيف ةددعتم ةالص تاقوأ يضي ناكل ءاملا دجي ىتح ربتعي ملول هنأل ٠ تابجاولا

 ( تاقوألا نم اهلبق اميف ال ةالصلا ءادأ لاح ققحتت) :م ةروكذملا ةرورضلا يأ :ش (ةرورضلا هذهو)

 . ةعجرلا عاطقنا اهب قلعتي ةراهط اهلبق نوكي دق ةالصلا ءادأ لاح لبق اميف ققحتي ال يأ :ش

 ماكحألا ينعي دمحم فرح نع باوج اذه :ش (ةيئاضتقا ةيرورض اًضيأ ةتباثلا ماكحألاو) :م

 ‹ اهمزاول عیمجب تبشت تبشت تبثت اذإ ةيرورضلا نأل « ءاضتقا تبثت ةيرورض اًضيأ دمحم اهركذ يتلا
 مزاول نمو « ةدعلا يضم هعاطقنا مزاول نمو «ضيحلا عاطقنا اهئادأ دنع ةالصلا توبث مزاول نمو
 ةفينح يبأ لعج نع باوجلا امأو . هتوبث دنع تبثيف « مزال مزاللا مزالو ةعجرلا عاطقنا اهيضم

 سكعلاب دمحم لعجو «ةقلطم ةراهط ةمألا باب يفو . ةيرورض ةراهط اذه « مميتلا فسوي يبأو
 :م ةالصلا يف :ش (عورشلا سفنب) :م ةعجرلا يأ :ش (عطقنت :ليق مث) :م ىفوتسم كانه ىضم دقف

 . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنع)

 ‹« حيحصلا وهو :ش (ةالصلا زاوج مكح ررقتيل) :م ةالصلا نم يأ :ش (غارفلا دعب ليقو) :م

 رثأ همميتل ىقبي ال ةالصلا يف ءاملا ىأر ول هنأ ىرت الأ ءهلبق لاحلاك اهيف عورشلا دعب لاحلا نأل

 . طوسبملا يف اذك « ةالصلا دعب ام فالخب

 مل اهندب نم اًئيش تيسنو) :م ةثلاثلا ةضيحلا نم ةدتعملا تلستغا اذإ يأ :ش ( تلستغا اذإو) :م
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 - : لاق . تعطقنا وضع نم لقأ ناك نإو ‹ ةعجرلا عطقنت مل هقوف امف اوضع ناك نإف ءاملا هبصي
 تلسغ اهنأل ؛ ةعجرلا ىقبت ال نأ لماكلا وضعلا يف سايقلاو ناسحتسا اذهو :- هنع هللا يضر
 هجوو .ًأزجتي ال ضيحلا و ةبانجلا مكح نأل < ‹« ىقبت نأ وضعلا نود اميف سايقلاو ءرثكألا

 ءاملا لوصو مدعب نقيتي الف ‹ هتلقل فافجلا هيلإ عراستي وضعلا نودام نأ قرفلا وهو ناسحتساألا

 وضمعلا فالخب ءامهيف طايتحالاب اذخأ جوزتلا اهل لحي الو ةعجرلا عطقنت هنأب انلقف « هيلإ
 ءلماكلا

 قوفامف يآ :ش (هقوف امف) :م وضع ءاملا هبصي مل يذلا ناك نإف يأ :ش (ًاوضع ناك نإف «ءاملا هبصي

 وحن : طيحملا يف لاق :ش (وضع نم لقأ ناك نإو) :م اًناسحتسا :ش (ةعجرلا عطقنت مل) :م وضعلا

 ( تعطقنا) :م لجرلاو ديلا وحن لماكلا وضعلا نود وضعلا ضعبو دعاسلا ضعب اذكو « عبصألا
 . ةعجرلا يأ :ش

 . ناسحتسا روكذملااذه : فنصملا لاق يأ :ش (ناسحتسا اذهو :- هنع هللا يضر- لاق) :م
 يورو . هنود وهام وأ هقوق امف وضعلا وه له سايقلا عضوم هبتك يف ركذي مل ادمحم نأ ملعا
 «مطقنت ال نأ ناسحتسالا يفو «ةعجرلا عطقنت نأ سايقلا نأب هقوف امف وضعلا يف فسوي يبأ نع
 لك ىلع نأ ملعف «عطقنت نأ ناسحتسالا يفو . ةعجرلا ىقبي سايقلا نإف « هنود اميف دمحم دنعو
 ىلع لدي اذهو « كلذ لك اهنم مهفي فيك فنصملا ةرابع يف نآلا رظناف « اًتاسحتساو اًسايق امهنم
 . ىلاعت هللا همحر-هكاردإ ةياغو «ةقذح ةوق

 ندبلا رثكأ يأ :ش (رثكألا تلسغ اهنأل ؛ةعجرلا ىقبت ال نأ لماكلا وضعلا يف سايمقلاو) :م
 يآ :ش (یقبت نأ وضعلا نود اميف سايقلاو) :م ندبلا عيمج تلسغ اهنأكف «لكلا مكح رثكأللو

 ضعبلاو زاوجلا مكحب ضعبلا نوكي نأب :ش (أزجتي ال ام ضيحل او ةبانحلا مكح نأل) :م ةعجرلا

 . همدعب

 عراستي وضعلا نود ام نأ) :م هنود امو لماكلا وضعلا نيب :ش (قرفلا وهو ناسحتسالا هجوو) :م

 لوصو مدعب تنقيت ول ىتح : طيحملا يفو :ش (هيلإ ءاملا لوصو مدعب نقبتي الف « هتلقل فافجلا هيلإ

 :ش (امهيف طايتحالاب اذخأ) :م رخآ جوزب :ش (جوزتلا اهل لحي الو ةعجرلا عطقنت هنأب انلقف) :م هيلإ ءاملا

 هنع لفغي الو فافجلا هيلإ عراستي ال هنأل لماكلا وضعلا فالخب) :م جوزتلاو ةعجرلا عاطقنا يف يأ

 . هنود امو لماكلا وضعلا يأ :ش (اقرتفاف « ةداع

 :هلوق يف واولاو :ش (لماك وضع كرتك قاشنتسالاو ةضمضملا كرت نأ : فسوي يبأ نعو) :م

 نايب « (٣ةيآلا : ءاسنلا) (عابرو ثالثو ىنثم * : ىلاعت هلوق يفامك «وأ ىنعب قاشنتسالاو
 نعف « قاشنتسالا وأ ةضمضملا تكرت اهنكل رشعلا نود اميف ةثلاثلا ةضيحلا نع تلستغا اذإ : كلذ
 ثيح «لماك وضع كرتك : هلوقب راشأ «ةعجرلا عطقنت ال هنع ماشه ةياور يف ناتياور فسوي يبأ
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 كرت نأ- هللا همحر- فسوي يبأ نعو . اقرتفاف ةداع هنع لفغي الو « فافحلا هيلإ عراستي ال هنأل

 نود ام ةلزنب وه -هللا همحر -دمحم لوق وهو هنعو لماك وضع كرتك قاشنتسالاو ةضمضلا

 وأ لماح يهو هتأرما قلط نمو . ءاضعألا نم هريغ فالخب  اًئالتخا امهتيضرف يف نأل وضعلا

 لعج هنم نوكي نأ روصتي ةدم يف رهظ ىتم لمحلا نأل ‹ ةعجرلا هلف اهعماجأ مل لاقو هنم تدلو

 «شارفلل دلولا » :- مالسلا هيلع - هلوقل هنم

 . هيف ةعجرلا عطقنت ال

 يب نعو يآ :ش (هنعو) :م :هلوقباهيلإ راشأ ‹ عطقنت يخركلا اهاور ىرخآأ ةياور يفو

 :م ءادتبالا ىلع عفرلا لحم يف وه هظفلو « قاشنتسالاو ةضمضملا كرت يأ :ش (وهو) :م فسوي

 يأ :ش (وضعلا نود ام ةلزنم) :م هلوق وهو «هربخ نيبو هنيب ةضرتعم ةلمج :ش (دمحم لوق وهو)
 ةيضرف يأ :ش (امهتيضرف يف نأل) :م ةعجرلا عطقنت هكرت اذإ ثيح « وضعلا نود ام كرت ةلزنم
 «لسخلا يف ناتنس امه يعفاشلاو كلام دنع نإف :ش (اًقالتخا) :م لسخلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا

 هللا دبعو ىليل يبأ نبا دنعو « ءوضولا يف ناتنسو لسخلا يف نابجاو اندنعو ءاًضيأ ءوضولا يفو

 ةضمضلا نم دكآ قاشنتسالا : دمحأ لاق نكل ءاًعيمج امهيف ناضرف قاحسإو دمحأو كرابملا نبا

 (ءاضعألا نم هريغ فالخب) :م ةعجرلا عاطقنا يف طايتحالاف امهتيضرف يف فالتخا امهيف ناك اذإف

 . هتيضرف يف دحأل فالخ ال هنإف :ش

 لاحلاو يأ :ش (هنم تدلو وأ) :م لماح اهنأ لاحلاو يأ :ش (لماح يهو هتأرما قللط نمو) :م

 مل : هلوق ربتعي الو :ش (ةعجرلا هلف اهعماجأ مل : لاقو) :م قالطلا لبق اهحاكن يف هنم تدلو اهن

 موي ًالماح تناك اذإ اهنأل :ش (هنم لعج هنم نوکی نأ روصتي ةدم يف رهظ ىتم لمحلا نأل ) :م اهعماجأ

 يأ :ش ( ي هلوقل) :م هنم اًتباث بسنلا راصف رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نأب كلذ رهظو قالطلا

 هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نع ثيدحلا اذه يور :ش (شارفلل دلولا) :م ةي يبنلا لوقل

 نبا ديعس ثيدح نم ةتسلا ةمئألا هجرخأ - هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ نع - مهنع ىلاعت

 ظفل يفو ««رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» : يي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- بيسملا

 الإ ةتسلا هجرخأ - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نعو .«شارفلا بحاصل دلولا» : يراخبلا

 يف ةعمز نب هللا دبعو صاقو يبأ نب دعس مصتخا : تلاق اهنع ةورع ثيدح نم يذمرتلا

 -امهنع ىلاعت هللا يضر- صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو . شارفلل دلولا ثيدحلا . . . مالغ

 اي :لاقف لجر ماق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ

 ىلاعت هللا يضر- نامثع نعو .رجحلا رهاعللو شارفللدلولا : هيفو « ثيدحلا . . . هللا لوسر

 -هنع ىلاعت هللا يضر- ةمامأ يبأ نعو « شارفلل دلولا هيفو لوط هيف اًضيأ دواد وبأ هجرخأ -هنع

 الف هقح قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ" : لوقي ةا هللا لوسر تعمس : لاق هنع يذمرتلا هجرخأ
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 كلملا دكأت ءطولا تبث اذإو « اًتطاو لعج نم دلولا بسن تبث اذإ اذكو « هنم ءطولا ليلد كلذو

 اذهب تبشي هنأ ىرت الأ ‹ عرشلا بیذکتب همعز لطبیو ةعجرلا بقعي دكأتم كلم يف قالطلاو

 ول اهنأل ‹ قالطلا لبق دلت نأ ةدالولا ةلأسم ليوأتو «ىلوآ ةعجرلا هب تبثت نألف « ناصحإلا ءطولا

 يخرأ وأ « اًباب قلغأو اهب الخ نإف :لاق.ةعجرلا روصتت الف ةدالولاب ةدعلا يضقنت هدعب تدلو
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 ارتس

 . «رححلا رهاعللو شارفلل دلولا «ثراول ةيصو

 لعج هنم دلولا بسن تبث اذإ اذكو « هنم ءطولا ليلد) :م هنم لمعلا لعج يأ :ش (كلذو) م

 حتفب :ش (همعز لطبيو ةعجرلا بقعي دكأتم كلم يف قالطلاو « كلم ا دكأت ءطولا تبث اذإو ءاًئطاو

 بيذكتب) :م لطابلا ىلع معزلا عقيام رثكأو « ديرد نبا هلاق « ناتحيصف ناتغل اهمضو يازلا

 اهعماجأ مل : هلوقو هتلالد تبثي بسلا نأ : امهدحأ ‹ نيهجو نم ثحبب هيفو هايإ :ش (عرشلا

 هل قحتسم قح طوقس اهعماجأ مل : هلوقب رقأ هنأ : يناثلاو « ةلالدلا قوفي حيرصلاو « حيرص

 ‹ هيلإ تلصو مث هدي يف تقحتسا مث اهارتشا مث ناسنإل ينعي رقأ ول امك هدري مل عرشلا بيذكتو

 ‹عراشلا نم ةلالدلا نأب لوألا نع بيجأو .اًعرش اًبذكم راص نإو هل رقملا ىلإ ميلستلاب رمآ
 : يناثلا نعو . عراشلا نود دبعلا نم بذكلا لامتحال ىوقأ عرشلا ةلالدو دبعلا نم حيرصلاو

 هيلع بترتيف تباث لوخدلا دعب قالطلا وه ةعجرلل بجوملاو ريغلا قح انه اه هرارقإب قتلعتي مل نأب
 قلعت وهو دوجوم ةمث عنام لا نإف «هب دهشتسملا رسملا فالخب « عناملا ءافتناو ىضتقملا توبثل مكحلا

 . ريغلا قح

 هل ناصحإلا نأ ةيولوألا نايب :ش (ىلوأ ةعجرلا هب تبثت نألف « ناصحإلا ءطولا اذهب تبثي) :م نأشلا

 ةهج اهيف تسيل يتلا ةعجرلا هب تبثت الف ءطولا اذهب تبثي اذه عمو ‹« ةبوقعلا بوج و يف لخدم

 . ةينارصنلا ةمألاك ناصحإإلا تربث ةعجرلا توبث نم مزلي ال هنألو «ىلوأ ةبوقعلا

 صاوخ نم ةلأسملا هذه : يزارتألا لاق :ش (قالطلا لبق دلت نأ ةدالولا ةلاأسم لبوأتو) :م

 جاتحی آل وهامک هلعجو ‹ «ريغصلا عماجلا» يف دمحم ظفل فنصملا عبت ولو «اريغصلا عماجلا»

 لجر يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم ىور :ريغصلا عماجلا»يف هتروصو ءليواتلا ىلإ
 نإ كلذكو « ةعجرلا اهيلع : هل لاق « اهعماجأ مل : لاقف « لماح يهو ‹ اهقلط مث ةًأرما جوزت

 :م لحملا تاوفل :ش (ةعجرلا روصتت الف ةدالولاب ةدعلا يضقنت قالطلا دعب تدلو ول اهنأل) :م

 رکذو ءارتس یخرأو رکذ :ش (ارتس یخرأ وأ اًباب قلغأ اذإ) :م ةأرملاب يأ :ش (اهب الخ نإف لاق)

 بابلا قالغإ نم نيرمألا دحأ نأل «حيحصلا وهو « وأ ةملكب ىخرأ وأ قالطلا باتك يف
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 يف قدصيف همدعب رقأ دقو ءطولاب كلما دكأت نأل . ةعجرلا كلمي مل اهقلط مث اهعماجأ مل لاق وأ

 ىلع ينتبي ىمسملا رهملا دكأت نأل رهملا فالخب « اعرش اًبذكم رصي ملو هقح ةعجرلاو « هسفن قح

 مل لاقو اهب الخ ام دعب هانعم اهعجار نإف ‹ لوألا لصفلا فالخب « ضبقلا ىلع ال لدبملا ميلست

 يه ذإ « هنم بسنلا تبثي هنأل ‹ ةعجرلا كلت تحص مويب نيتنس نم لقأل دلوب تءاج مث اهعماجأ

 «هدعب ام نود قالطلا لبق اًتطاو لزنأف ء ةدملا هذه نطبلا يف ىقبي دلولاو ةدعلا ءاضقناب رقت مل

 لعفي ال ملسملاو ءطولا مرحيف « هلبق ءطولا مدعل قالطلا سفنب كلملا لوزي يناثلا رابتعا ىلع نأل

 . مارحلا

 كلمي ملاهقلط مئاهعماجأ مل لاقو) :م ةحيحصلا ةولخلا توبث يف فاكرتسلا ءاخرإو

 يف قدصيف :ش (هقح ةعجرلاو هسفن قح يف قدصيف همدعب رقأ دقو ءطولاب كلملا دكأت نأل ءةعجرلا

 ٠ . اهعماجأ مل لاق اذإ هقح

 ًالماك رهملا بجي الو ءاعرش اًبذكم راص دق لاقي امع باوج :ش (اًعرش اًبذکم رص ملو) :م

 دكأت نأل رهملا فالخب) :م ًاعرش ابذكم رصي ملو : هلوقب باجأو « لوخدلا دعب قالطلا ناك اذإ الإ

 وهو لدبملا ضبق يأ :ش (ضہقلا ىلع ال) :م عضبلا يأ :ش (لدبملا ميلست ىلع ينتبي ىمسملا رهملا

 دكأتي رهملا نأل «اًمكح اًنطاو لجرلا نوك ىلع لدي مل ةحيحصلا ةولخلاب رهملا دكأت نإ ينعي ءطولا

 ةأرملا نأ كلذو ءرهملا لامك توبشب ءطولا توبث مزلي ملف ءطولا ىلع فقوتي الو عضبلا ميلستب

 اًعفد ميلستلاب رهملا دكأتف ءاًئطاو لجرلا لعج ىلع ةرداقب تسيلو ءاهسفن ميلست ىلع ةرداق

 . اهنعررضلل

 توبث وه لوألا لصفلاو « ابذكم رصي ملو : هلوقب طبترم :ش (لوألا لصفلا فالخب) :م

 مل : هلوق يفاعرش اًبذكم راص قالطلا لبق ةلالدلاب وأ قالطلا ةلاح لمحلا روهظبف بسللا

 تبثتف بسنلا تبث دقو «لوخدلا نع بنت ةعجرلا نأل ءاًمكح اًئطاو عرشلا هلعج ثيح اهعماجأ
 نإف) :م لوخدلادوجول ةعجرلا تبشتف «لوخدالب ءام الو « ءام الب بسن ال هنأل « ةعجرلا

 يأ :ش (مویب نيتنس نم لقال دلوب تءاج مث اهعماجأ مل : لاقو) :م اھب الخ ام دعب ہانعم :ش (اھعجار

 تبثي هنأل) :م ةقباسلا ةعجرلا يآ :ش (ةعجرلا كلت تحص) :م ةعجرلا موي نم ال قالطلا موي نم

 . . ةعجرلل بقعم لوحخدلا دعب قالطلاو « ةلاحم ال لوخدلا تبثيف :ش (هنم بسلنلا

 الو :ش (ةدملا هذه نطبلا يف ىقبي دلولاو ةدعلا ءاضقناب رقت مل) :م ةأرملا نأل يأ :ش (يه ذإ) :م

 وهو :ش (يناثلا رابتعا ىلع نأل «هدعب ام نود قالطلا لبق اًئطاو لزنأف) :م لوخدلاب الإ كلذ نوكي

 سفنب كلملا لوزي) :م قالطلا لبق اًئطاو هنوك وه لوألا روكذملا نأل « قالطلا دعب اًتطاو هنوك

 دعب هركنأ هنأل :ش (ءطولا مرحيف) :م قالطلا لبق يأ :ش (هلبق ءطولا مدعل) :م ةدع ىلإ :ش (قالطلا

 المح قالطلا لبق لوخدلا ىلع لمحيف هريغل هاضري الو :ش (مارحلا لعفي ال ملسملاو) :م ةولخلا ٠

 . حالصلا ىلع ملسملارمأل
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 نطب نم هانعم ‹ ةعجر يهف رخآ دلوب تتأ مث دلو تدلوف « قلاط تنأف تدلو اذإ اهل لاق نإف

 عقو هنأل ؛ةدعلا ءاضقناب رقت مل اذإ نيتنس نم رثكأ ناك نإو « رهشأ ةتس دعب نوكي نأ وهو « رخآ

 ةدعلا يف هنم ثداح قولع نم يناثلا دلولا نوكيف ةدعلا تبجوو « لوألا دلولاب اهيلع قالطلا

 تدلوف « قلاط تنآأف دلو تدلو املك لاق نإو . اعجارم ريصيف « ةدعلا ءاضقناب رقت مل اهنأل

 اذإ اهنأل؛ ثلاشلا اذكو ءةعجر يناثلا دلولاو ,قالط لوألا دلولاف ‹ ةفلتخم نوطب يف دالوآ ةثالث

 لعجي هنأ لبق انيب ال اعجارم راص يناثلابو « ةدتعم تراصو قالطلا عقو لوألا دلولاب تءاج

 ةملكب ةدوقعم نيميلا نأل ؛ يناثلا دلولا ةدالوب يناثلا قالطلا عقيو ةدعلا يف ثداح ءطوب قولعلا

 ثلاثلا ةدالوب ةشلاثلا ةقلطلا عقتو انركذ امل اعجارم راص ثلاشلا دلولابو ةدعلا تبجوو «املك»

 ؛ ءارقإلاب ةدعلا تبجوو

 تتأ مث «ادلو تدلوف قلاط تناف تدلو اذإ) :م هتأرمال لجر لاق نإ يأ :ش ( اهل لاق نإو) :م

 نم هانعم) :م ةعجر ةيناثلا ةدالولا يأ :ش (ةعجر يهف) :م رثكأ وأ مويب نيتنس نم لقال :ش (رخآ دلوب

 نأ ةملك :ش (ةدعلا ءاضقناب رقت مل اذإ نيتنس نم رثكأ ناك نإو رهشأ ةتس دعب نوكي نأ وهو رخآ نطب

 يف ةيناثلا ةدالولا نوكت نأ نيب كلذ دعب توافتي ال رهشأ ةتس نيدلولا نيب ناك امل ينعي «لصولل

 ءلوألا دلولاب اهيلع قالطلا عقو هنأل) :م ةعجرلا توبث نم رثكأ يف نوكي نأ نيبو «نيتنس نم لقأ

 اهنأل ةدعلا يف) :م هنوك لاح جوزلا نم يأ :ش (هنم ثداح قولع نم يناثلا دلولا نوكيف ةدعلا تبجوو

 . ةعجرلل بقعم ةدعلا يف قالطلا دعب ثداحلا قولعلا نأل :ش (اعجارم ريصيف ةدعلا ءاضقناب رقت مل

 ال مويب نيتنس نم لقأل تدلو ول اًيعجر اًقالط ةقلطملا نأ ىوعدلا باتك يف ركذ :ليق نإف

 نود لوألا يف قالطلا لبق قولعلا لامتحال ةعجر نوكت نيتنس نم رثكألا يفو « ةعجر نوكت
 . يناثلا

 ثداح قولع نم يناثلا ناك نينطب نم اناك اذإ امهنأل انه لامتحالا اذه طقس دق : انلق

 . كشلاب تبثي ال داحتالاو دحاو نطب نم لوألا دلولا عم راصي الو ‹ ةرورض

 لوألا دلولاف ةفلتخم نوطب يف دالوأ ةثالث تدلوف « قلاط تنأف ادلو تدلو املك : لاق نإو) :م

 يناثلا دلولاو) :م ادعاصف رهشأ ةتس نيدلولا نيب نوكي نأ ةفلتخملا نوطبلا نم دارملا :ش ( قالط

 بقعت ةدعلا نأل :ش ( ةدتعم تراصو قالطلا عقو لوألا دلولاب تءاج اذإ اهنأل؛ ثلاثلا كلذكو ءةعجر

 ثداح ءطوب قولعلا لعجي هنأ لبق انيب امل اًعجارم راص) :م يناثلا دلولابو يأ :ش (يناثلابو) :م قالطلا

 يضتقت يهو :ش (املك ةملكب ةدوقعم نيميلا نأل ؛ يناثلا دلولا ةدالوب يناشلا قالطلا عقيو « ةدعلا يف

 ةراشإ :ش (انركذ امل اعجارم راص ثلاثلا دلولابو « ةدعلا تبجوو ) : م« طرشلا راركت دنع ءازجلا راركت

 دلولا ةدالوب ةثلاثلا ةقلطلا عقتو) :م هرخآ ىلإ . . . لوألا دلولاب اهيلع قالطلا عقو هنأل : هلوق ىلإ

 . ضيحلاب يأ :ش ( ءارقألاب ةدعلا تبجوو «ثلاثلا
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 لالح اهنأل ؛ نيزتتو فوشتت ةيعجرلا ةقلطملاو. قالطلا عقو نيح ضيحلا تاوذ نم لئاح اهنأل

 . اعورشم نوكيف «اهيلع هل لماح نيزتلاو ‹ ةبحتسم ةعجرلا مث « امهنيب مئاق حاكنلا ذإ هل

 اهنذؤي یتح اهيلع لخدي ال نأ اهجوزل بحتسیو

 ولو « ضيحلاب اهتدع ضيحلا تاوذو :ش (قالطلا عقو نيح ضيحلا تاوذ نم لئاح اهنأل) :م

 ‹ثلاثلا دلولا عضوب ةدعلا يضقنتو «ريغ ال ناتقلط اهيلع عقي دحاو نطب يف دالوأ ةثالث تدلو

 ريغ ىف دجو هطرش نإف «ثلاثلا قالطلا فالخب ءاًقوقوم كلملا ىف دجو نيقالطلا طرش نأل

 كلما ريغ يف هعوقول عقي ملف دحاو نطب يف اودلو مهنأل « كلذ ليق < ةعجرلا مدعل كلملا

 يف نيدلو تدلو ولو « نآلا اهنطب يف ام عيمج تعضو اهنأل « ثلاثلا دلولاب ةدعلا تضقناو

 اهنأل « قالطلا هب عقي الو « يناثلا دلولاب ةدعلا يضقنتو « ةدحاو لوألا دلولاب قلطت دحاو نطب

 . ةدتعم الو ةح وكنب تسيل ذئنيح

 فوشتت ةيعجرلا قالطلا نم ةدتعملاو لصألا يف دمحم ظفل :ش (فوشتت ةيعجرلا ةقلطملاو) :م

 فوشتت هلوق هنمو « هتولج اذإ اًقوش هفوشأ ءيشلا تفش : دیرد نبا لاقو :ش ( نیزتتو) :ماهجوزل
 ليقو « نلواطتي يآ < نرظني يأ « نفوشتي ءاسنلا تيأر : بدألا ناويد يفو « تنيزت اذإ ةأرملا

 .هريغو هجولا يف لمعتسي ماع نيزتلاو هجولاب صاخ هنكل « نيزتلا: فوشتلا

 ناك اذإو «يريسفت فطع نيزتتو هلوق نوكي دحاو ينعمب نيزتلاو فوشتلا ناك اذإ :تلق

 جوزلل يأ :ش (هل لالح) :م ةأرملا نأل يأ :ش (اهنأل) :م صاخلا ىلع ماعلا فطع نوكي اًماع نيزتلا

 اذكو « امهنيب ثراوتلا يرجي ىتح نيجوزلا نيب مئاق حاكنلا نأل يأ :ش (امهنيب مئاق حاكنلا ذإ) م

 . قلاط يل ةأرما لك هلوق يف لخديو « حاكنلا ماكحأ عيمج

 لاق ‹ -امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نبا ثيدح يف ءاج ال :ش (ةبحتسم ةعجرلا مث) :م

 يبنلا نأ» -هنع ىلاعت هللا يضر- رمع نع دواد وبأ یورو . هيلع قفتم . اهعجاريلف كنبا رم: رمعل

 . '«اهعجار مث ةصفح قتلط ةي

 هل لماح نيزتلاو) :م اهبابحتساو ةعجرلا ةيعورشم ىلع اهلك لدت ىرخأ ثيداحأ هيف ءاجو

 اهيف بغر اهتنيز ىلإ رظناذإ ابرف « مرحمب سيل اهيلإ هرظن نأل « ةعجرلا ىلع يأ :ش (اهيلع
 ةدتعملا فالخب اعورشم نيزتلا نوكيف « كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش (اعورشم نوكيف) :م اهعجارو

 . ةعجرلا ةيعورشم مدعو اهيلإ رظنلا ةمرحل « هل فوشتت ال ثيح « نئاب قالط نم
 :ش (اهنذؤي ىتح) :م اهجوز اهقلط يتلا ىلع يأ :ش (اهيلع لخدي ال نأ اهجوزل بحتسيو) :م

 نبا نع ريبج نب ديعس نع ليهك نب ةملس نع حلاص نب حلاص قيرط نم ةعجارملا باب (۲۲۸۳) دواد وبآ هاور (۱)

 . حيحص هدانسإو : تلق . اهعجار مث ةصفح قلط 4 هللا لوسر نأ رمع نع سابع
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 عقيف« ةدرجم نوكت ابر اهنأل ‹ ةعجارملا هدصق نم نكي مل اذإ هانعم « هيلعن قفخ اهعمسي وأ

 ىتح اهب رفاسي نأ هل سيلو . ةدعلا اهيلع لوطتف اهقلطب مث اًعجارم هب ريصي عضوم ىلع هرصب
 اتلو اندنع اهاشغي نأ هل اذهلو ‹ حاكنلا مايقل كلذ هل -هللا همحر-رفز لاقو. اهتعجر ىلع دهشي

 لطبملا لمع يخارت نألو . ١( ةيآلا : قالطلا) ةيآلا (نهتويب نم نهوجرخت الو#:ىلاعت هلوق
 لطيملا نأ نايتض هل ةجاح ال هنأ رهظ ةدعلا تضقنا ىتح اهمجاري مل اذإف ءةعجارلا ىلإ هتجاحم

 «هدوجو تقو نم هلمع لمع

 « بابلا نم لخدي نيح امهتوص ىأ :ش (هيلعن قفخ اهعمسي وأ) :م هوحنو خلختلاب اهملعي يأ
 اذإ اًقوفخ قفخي مجنلا قفخ لاقي « كرتشم ظفل وهو برطضا اذإ اًقفخ بارتلا قفخ نم وهو
 ةقفخ لجرلا قفخو اًناقفخ بلقلا قفخو « ابرغو اطحنا اذإ رمقلاو مجنلا قفخ نمو « علطو ءاض
 امر اهنأل ؛ ةعجارملا هدصق نم نكي مل اذإ) :م يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش (هانعم) م هبتنا مث سعن اذإ

 ىلع هرظن عقو اذإ هنأل «جرفلا وهو :ش (اًعجارم هب ريصي عضوم ىلع هرصب عقيف ةدرجتم نوكن
 (ةدعلا اهيلع لوطتف) :م اهعجاري نأ هدصق نم نكي مل نأب :ش (اهقلطب مث) :م اعجارم نوكي اهجرف

 نأ هركأ : طوسبملا يف دمحم لاقو . ةدعلا فانئتسا هيف نأل « كلذب ىذألا اهيلع لصحيف :ش

 وهو ةيؤرلا قوفام نأل « ءيش هيلع نكي مل اهآر نإو « اهتعجر ديري ال ناك اذإ ةدرجتم اهاري

 . ىلوأ ةيؤرلاف « لالح ءطولا

 هل : رفز لاقو « اهتعجر ىلع دهشي ىتح) :م ةيعجرلا ةقلطملاب ىأ :ش (اھب رفاسی نا هل سیلو) :م

 لجألو ىأ :ش (اذهلو) :م ةدعلا ضقنت مل ام :ش (حاكنلا مايقل) :م اهب رفاسي نأ جوزلل ی :ش (كلذ

 نم نهوجرخت ال یلاعت هلوق انلو) :م . اهعماجي نأ هل يأ :ش (اندنع اهاشغي نأ هل) :م حاكنلا مايق

 يعجرلا قالطلا يف تلزن ةيآلا نأ لالدتسالا هجو :ش ( ١( ةيآلا :قالطلا) « ةيآلا (...نهتويب

 يتلا نهنكاسم نم نهتويب نم نهتدع يضقنت ىتح نهوجرخت ال يأ « ريسفتلا ةمئأ نع لقنلاب
 « ىنكسلا ثيح نم اهب اهصاصتخال نهيلإ تفيضأو « جاوزألا تويب يهو « ةدعلا لبق اهنكسي
 يف ةشحاف ةدعلا ءاضقنا لبق نهسفنأب نهجورخ اذكو « لحي ال جاوزألل نهجارخإ نأ تلدف

 « ةعجرلا ليق اهب ةرفاسملا مدع زاوج ىلع يلقع ليلد اذه :ش (لطبملا لمع يخارت نألو) :م

 (ةعجارملا ىلإ) :م جوزلا ةجاحل يآ :ش (هتجاحل) :م قالطلا وه يذلا لطبملا لمع يحخارت نأ هنايب
 دوجو نامز حاكنلا لطبي نأ يغبني ناكف « حاكنلا كلل لطعم قالطلا نأ ينعي قالطلا ذإ :ش

 . ةعجرلا ىلإ جوزلا ةجاحل ةدعلا ءاضقنا وهو« طرشلا دوجو ىلإ رخأت همكح نأل « قالطلا

 نأ نيبتف) :م ةعجرلا ىلإ يأ :ش (هل ةجاح ال هنأ رهظ ةدعلا تضقنا ىتح اهعجاري مل اذإف) :م
 رايخلا هيف يذلا عيبلاك كلذل عنمف « لطبملا دوجو يأ :ش (هدوجو تقو نم هلمع لمع حاكنلل لطبملا
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 لطبتف اهتعجر ىلع دهشي نأ الإ جارخإلا جوزلا كلمي ملف « ةدعلا نم ءارقألا بستحت اذهلو

 .هانمدق ام ىلع بابحتسالا هانعم « اهتعجر ىلع دهشي ىتح» هلوقو ‹ جوزلا كلم ررقتيو ةدعلا

 ةلئاز ةيجوزلا نأل « همرحي : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ءطولا مرحي ال يعجرلا قالطلاو

 قح نال ؛ اهاضر ريغ نم اهتعجارم كلمي ىتح ةمئاق اهنأ انلو . قالطلا وهو ‹ عطاقلا دوجول

 . مدنلا ضارتعا دنع كرادتلا هنكميل ‹ جوزلل ارظن تبث ةعجرلا

 يف ةلصاحلا دئاوزلا كلي اذهلو « عيبلا تقو نم لمعي ةزاجإلاب مث « موزللا يف عيبلا لمع رخأتو

 نم ءارقألا بستحت) :م لطبملا دوجو تقو نم لطبملا لمع نأ لجألو يأ :ش (اذهلو) :م رايخلا ةدم

 ارصتقم لطبملا لمع ناك ولف «ةدعلا نم بستحت ةدعلا ءاضقنا لبق ةيضاملا ءارقألا يأ :ش (ةدعلا

 تنأف تضح اذإ هلوق يف بستحت ال امك « ةدعلا نم ةيضاملا ءارقألا بستحت ال ةدعلا ءاضقنا ىلع

 :م كلذك ناك اذإف ‹ قالطلا عوقو طرش هنأل « ةدعلا نم ةبستحم ريغ ةضيحلا كلت نإف « قلاط

 ىلع ارصتقم نكي مل امل لطبملا لمع هنأل ءرفسلا ىلإ اهجارخإ يأ :ش (جارخإلا جوزلا كلمي ملف)
 . اًقيقحت ةتوتبملاك اهجارخإ كلي الف « ةتوتبملاك ةأرملا تناك ءاضقنالا

 هركي ملف :ش (جوزلا كلم ررقتيو ةدعلا لطبتف اهتعجر ىلع) :م جوزلا :ش (دهشي نأ الإ) :م

 .رفسلا

 يف انمالك نأب: بيجأ . دهشي مل وأ دهشأ ةعجرلا تبشتف ةعجرلا ةلالد اهب رفسلا :ليق نإف

 حابيال امك مث ‹ حيرصلادوجو عم ةلالدلل ةربع الو« اهعجاري ال هنأب احيرص يداني لجر

 . مرحملا صنلا قالطإل رفسلا نود ام ىلإ اًضيأ حابي ال رفسلا ىلإ نهجورخو نهجارخإ
 هانعم اهتعجر ىلع دهشي ىتح) :م :« ريغصلا عماحملا» يف دمحم لوق يأ :ش (هلوقو) :م

 :م اندنع بحتسم داهشإلا لب « بجاو ةعجرلا ىلع داهشإلا نأ هب ديري ال ينعي :ش (بابحتسالا
 ‹ نيدهاش ةعجرلا ىلع دهشي نأ بحتسيو هلوق دنع بابلا لئاوأ يف ينعي :ش ( هانمدق ام ىلع)

 . ةعجرلا تحص دهشي مل نإو

 ‹ ةياور يف :دمحأ لاق هبو :ش (همرحبي : يعفاشلا لاقو . ءطولا مرحي ال يعجرلا قالطلاو) :م

 وهو عطاقلا دوجول ةلئاز ةيجوزلا نأل) :م رهظألا ىلع طرشب سيل هنأ رهظألاو : يروثلا لاقو

 :ش (اهنآ انلو) :م رهملا هيلعف ةعجرلا لبق اهئطو نإف : يعفاشلا لاق : رصن وبأ لاق . :ش ( قالطلا

 هنكميل « جوزلل ارظن تبث ةعجرلا قح نأل ءاهاضر ريغ نم اهتعجارم كلي ىتح ةمئاق) :م ةيجوزلا يأ
 كلذ دعب ثدحبي هللا لعل يردت ال  هلوقب ىلاعت هللا راشأ هيلإو :ش (مدنلا ضارتسعا دنع كرادتلا

 . ١( ةيآلا : قالطلا) #اًرمأ

 نمو « اهتبحم ىلإ اهضخب نم هبلق بلقي نأ ىلاعت هللا هثدحي يذلا رمألا : يرشخمزلا لاق

 نهوقلطف : ىنعملاو ءاهعجاريف هيلع مدنلا ىلإ قالطلا ةيزع نمو « اهيف ةبغرلا ىلإ اهنع ةبغرلا
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 ‹ هيفاني ليلدلا ذإ ءاشنإ ال ةمادتسا هنوکب نذؤي كلذو « هب هدرفتو هدادبتسا بجو ىنعملا اذهو

 . مدقن ام ىلع هل ًارظن وأ اعامجإ ةدم ىلإ هلمع رخأ عطاقلاو

 . نوعجارتف نومدنتو نوبغرت مكلعل ةدعلا اوصحأو نهتدعب

 هدرفتو) م هلالقتسا يآ :ش (هدادبتسا بج وی) م جورلل اَرظن هتوبت یا :ش (ىنعملا اذهو) م

 :م ملعي یآ :ش (نذۇي) :م ةعجرلا قحب جوزلا درفت يأ :ش ( كلذو) :م ةعجرلا قحب يأ :ش (هب

 يأ :ش (ءاشنإ ال) :م ناك امك هماود بلط يأ :ش ( ةمادتسا) :م ةعجرلا قح نوكب ىأ :ش (هنوكب)

 ءاشنإلا يفاني هدادبتسا ىلع لادلا ليلدلا نأل يأ :ش (هيفاني ليلدلا ذإ) :م ديدج حاكن ءاشنإب سيل

 . اهيلو اضر وأ ةأرملا اضر الب ةعجرلاب جوزلا درفني مل ءاشنإ ةعجرلا تناك ولذإ «

 دوجول ةلئاز ةيجوزلا نأ يعفاشلا لوق نع باوج :ش (ةدم ىلإ هلمع رخأ عطاقلاو) :م

 :م ةدعلا ءاضمقنا ىلإ هلمع رخأ نأب ةيجوزلا مايق يفاني ال عطاقلا دوجو نأ هریرقت ‹عطاقلا

 :ش (هل اًرظن وأ) :م اًضيأ يعفاشلا دنع ةأرملا اضر الب حصت لوقلاب ةعجرلا نأ ليلدب :ش (اًعامجإ)

 جوزلل ارظن تبت هلوق وهو هنايب :ش (مدقت ام ىلع) :م ةدعلا ءاضقنا ىلإ هلمع رخأ عطاقلا نأوأ يأ

 . مدنلا ضارتعا دنع كرادتلا هنكميل
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 ةقلطملا هب لحت اميف لصف
 ةيلحملا لح نأل؛ اهئاضقنا دعبو ةدعلا يف اهجوزتي نأ هلف « ثالثلا نود اتئاب قالطلا ناك اذإو

 هابتشا الو بسنلا هابتشال ةدعلا يفريغلا عنمو « اهلبق مدعنيف ءةثلاثلا ةقلطلاب قتلعتم هلاوز نأل ؛قاب

 هريغ اًجوز حكنت ىتح هل لحت مل ةمألا يف نيتنثو ةرحلا يف اًنالث قالطلا ناك نإو. هقالطإ يف

 «اهنع توم وأ ‹ اهقلطب مث ‹ اھب لخدبو احیحص احاکن

 قالطلا هب كرادتي ام نايب نم غرفاملو . ةقلطملا ةأرملا هب لحت ام نايب يف لصف اذه يأ :ش

 كرادتلا ثالثلا نود اميف ةرحلا يفف « تاقلطلا نم هريغ هب كرادتي ام نايب يف عرش « يعجرلا

 نيشلا يف ةمألا يف كرادتلا اذكو « هحاكن دعب رخآلا جوزلا ةباصإب ثالثلا يفو . ديدج حاكن

 . رخآلا جوزلا ةباصإب

 يأ :ش (هلف) :م نيتنث وأ ةنئاب ةدحاو تناك نأب :ش (ثالثلا نود اًتئاب قالطلا ناك اذإو) م

 « قاب لحملا لح نأل يأ :ش (قاب ةيلحملا لح نأل ء اهئاضقنا دعبو ةدعلا يف اهجوزتب نأ) :م جوزلل

 ( هلاوز نأل) :م ريخلا نع ةدعلاو كرشلاو ةيمرحملا مادعنا عم مدآ تانب نم ىشنأ حاكنلا لحم نأل

 :ش (اهلبق مدعنيف) :م ةثلاثلا ةقلطلا تدجو اذإو :ش (ةثلاثلا ةقلطلاب قلعتم) :م لحملا لاوز يأ :ش

 نإف يأ ۲٠١(« ةيآلا :ةرقبلا) (هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نافل : ىلاعت هلوقل

 (بسللا هابتشالل) :م ةدعلا يف حاكنلا نع جوزلا ريغ يأ :ش (ةدعلا يف ةريغلا عنمو) م ةثلاثلا قلط

 عراشلا قالطإ يف هابتشا ال يأ :ش (هقالطإ يف هابتشا الو) :م ةنايص بسنلا هابتشا لجأل :ش

 حاكن زيوت يف يأ « هقالطإ يف هابتشا الو : لاقي نأ نسحألاو يزارتألا هرسفاذكه

 . ريغلا ةدتعم ىف نوكي اغإ كلذو « هايلا فالتخا دنع نوكي امنإ هابتشالا ذإ هتدتعم

 يبصلا ةدتعمو لوخدلا لبق هايملا ةدعو ةسيآلاو ةريغصلاب هيلع ضرتعاو : لمكألا لاق

 يف عضاوملا هذه يف جوزتلا زوجي الو ‹ عضاوملا هذه يف هابتشا ال هنإف ةثلاثلاو ةيناشلا ةضيحلاو

 . ةدعلا

 دوجول ةدعلا نايبل« درف لك يف ال سنجلا يف ىري مكحلاو « ةمكحلا نايب كلذ نأب : بيجو

 . ىهتنا« عضاوملا نم ركذ اميف فلختلا

 . اًصخلم يقانغسلا مالك نم اذه ذخأ :تلق

 احاکن هریغ اًجوز حکنت یتح هل لحت مل ةمألا يف نيتنو ةرحلا يف اًنالث قالطلا ناك نإو) م

 ىتح نري كلم الو حاكنب ال ةثلاثلا ةقلطلا يأ :ش ( اهنع تومي وأ اهقلطي مث اهب لخديو ءاَحيحص
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 ةيآالا : ةرقبلا )€ هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف  :ىلاعت هلوق هيف لصألاو

 فصنم قرلا نأل ؛ ةرحلا قح ىف ثالثلاك ةمألا قح ىف ناتنشلا وأ ءةثلاثلا ةقلطلا دارملاو ( ٠

 حاكنب تبشت اغإ ةقلطملا ةيجوزلاو« اًقلطم جوزلا حاكن ةياغلا مث ٠ فرعام ىلع ةيلحملا لحل

 ىلع مالكلل ًالمح ءطولا ىلع حاكنلا لمحي نأ وهو «صنلا ةراشإب تبث لوخدلا طرشو «حيحص

 ¢ جوزلا مسا قالطإب دیفتسا دقعلا ذِإ قداعإللا نود ةدافإلا

 . هلثم عماجي ناك اذإ « هريغو نونجملاو هريغو غلابلا لمشيل جوزلا قلطأو « هريغ اًجوز حكنت

 حاكنلاب ديق اغإو ءلاوقألاو بهذملا نم هيف ام بيرق نع ركذيو يواحطلا حرش يف حرص كلذبو
 مل وأ يناثلا اهب لخد ءاوس « لوألل لحت ال ادساف احاكن اهجوزت اذإ يناثلا جوزلا نأل « حيحصلا

 . هحاكن حص يذلا وه قلطملا جوزلاو هريغ اجوز) : لاق لجو زع هنأل « لحخدي

 دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف : ىلاعت هلوق) :م ةلأسملا هذه يف لصألا يأ :ش (هيف لصألاو) :م

 نيتقيلطتلا دعب ةلاثلا ةقلطلا اهقلط نإو يأ :ش ۲٠١( ةيآلا : ةرقبلا) ((هريغ اجوز حكنت ىتح

 امك :ش (ةثلاثلا ةقلطلا دارملاو) :م ىرخآ دعب ةرم يأ (ناترم قالطلا : ىلاعت هلوق يف نيتروكذملا

 يأ :ش (ثالفلاك ةمألا قح يف) :م ناتقلطلا يآ :ش (ناتشلاو) :م . ةرحلا قح يفاذه انركذ

 قرلا ىلإ فيصنتلا ةفاضإ :ش (ةيلحملا لحل فصنم قرلا نأل « ةرحلا قح يف) :م ثالثلا تاقلطلاك

 ًأزجتت ال ةدحاولا ةقلطلاو « ةمعن هنوكل « ةيلحملا لح فيصنتل ببس ةيقرلا نأ ىنعمل زاجم

 يف يأ :ش (فرع ام ىلع) :م اًسضيأ تامرحملا لصف يف قالطلا باب ليبق هنايب رم دقو « تلمكف

 حاكن) :م (هريغ اجوز حكنت ىتح) : ىلاعت هلوق يف ىتح ةملكب ةياغلا ىأ :ش (ةياغلا مث) :م لوصأللا

 تبثت اغنإ ) :م ةلماكلا يآ :ش (ةقلطملا ةيجوزلاو) :م هفصن ديق ريغ نم ركذ ينعي :ش (اًقلطم جوزلا

 . قيرفتلا بجيو « دسافلا يف مرحي ءطولا نأل :ش (حيحص حاكنب

 اجوز حكنت ىتح# : ىلاعت هلوق يف طورشملا لاقي امع باوج اذه :ش (لوخدلا طرشو) :م

 ةراشإب تبث) :م لوخدلا طرشو : هلوقب باجأف ؟ لوخدلا طرش نيأ نمف « حاكنلا قلطم « «(هريغ

 مالكلل المح ءطولا ىلع) :م (هريغ اجوز حكنت ىتح# : هلوق يف :ش (حاكنلا لمحي نأ وهو « صنلا

 ذإ) :م نيترم دقعلا ركذ مزلي ةيآلا يف دقعلا ىلع حاكنلا انلمح ول ينعي :ش (ةداعإلا نود ةدافإلا ىلع

 ىلع حاكنلا لمح يف اًضيأو (هريغ اجوز > : ىلاعت هلوق يف :ش (جوزلا مسا قالطإب ديفتسا دقعلا

 . ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلاو ٠ اديكأت كلذ نوكي دقعلا

 تسسيلو ةءوطوم ةأرملاو « ريدقتلا اذه ىلع ةئطاو ةأرم لا نوكت نأ مزلي :ليق نإف

 هنأ الإ ءمارحلا ءطولا وهانزلاو « ةيناز ىمست اذهلو ء اهيلإ ءطولا ةفاضإ زاوجب : بيجأ . ةئطاوب

 : نيهجوب لوخدلا طرش يف انه اه لدتسا فنصملا نأ لصاحلاو . هلامعتسا رهتشي ال

 . هانررق ام ىلع باتكلا صن ةراشإب : امهدحأ
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 قوذت ىتح لوألل لحت ال» : - مالسلا هيلع - هلوق وهو ‹ روهشملا ثيدحل اب صنلا ىلع دازي وأ

 تاياورب يور « رخآلا ةليسع

 :م (هریغ اًجوز حکنت یتح $ : یلاعت هلوق ىلع يأ :ش (صنلا ىلع دازی وأ) :م هلوقب :رخآلاو
 لصألا يف فرع امك روهشملا ثيدحلاب صنلا ىلع ةدايزلا زاوج فرع دقو :ش (روهشملا ثيدحلاب)

 ةليسع قوذت ىتح لوألل لحت ال) :م: اك هلوق ىأ :ش (هلوق) :م وه روهشملا ثيدحلا يأ :ش (وهو) م

 . (رخآلا

 « -اهنع ىلاعت هللا يضر -ةشئاع ثيدح نم مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور ثيدحلا اذه :ش

 نأ لبق اهقلط مث اهب لخدف هریغ اج وز تجوزتف هتج وز قلط لجر نع ةَ هللا لوسر لئس : تلاق
 . لوألا قاذ ام اهتليسع نم رخآلا قوذي ىتح ال١ : لاق ؟ لوألا اهجوزل لحتأ اهعقاوي

 نع دواد ابأ الإ ةعامحجملا ىورف « ةفلتخم تاياورب اذه يور يأ :ش (تاياورب يور) :م
 يبنلا ىلإ يظرقلا ةعافر ةأرما تءاج »: تلاق -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا

 الإ هعم ام نإو « ريبزلا نب نمحرلا دبعب دعب تجوزتف ينقلطف يظرقلا ةعافر دنع تنك ينإ : تلاقف ل

 يقوذت ىتح ال : لاق « معن :تلاقف ؟ ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرنأ :لاقو ب مسبتف بوثلا ةبده لثم

 . ( كتليسع قوذيو هتليسع

 .a تاقيلطت ثالث رخآ اهقلطف ةعافر تحت تناك اهنأ : نيحيحصلا ظفل ىفو

 ديرت ةزشان اهنكلو « مدألا ضفن اهضفنأل ينإ هللا لوسر اي تبذك : يراخبلا ظفل يفو «ثيدحلا

 نم قوذي یتح هل نیلحت نلف كلذك ناك نإف :- مالسلا هيلع - لاقف « ةعافر ىلإ عجرت نأ

 : ريبزلا نب نمحرلا دبع نب ريبزلا نع يظرقلا ةعافر نب روسملا نع هئطوم يف كلام ىورو
 ىتح هل لحي ال : لاقو يَ هللا لوسر هاهنف اهحكني نأ ةعافر دارأف « اهقرافف اهسمي نأ عطتسي ملف

 . ةليسعلا قوذي

 ةأرما تناك» : تلاق هيبأ نع ةورع نب ماشه ثيدح نم« طسوألا همجعم» يف يناربطلا ىورو

 اهقراف مث ةظيرق نم لجر ةعافر اهجوزتو اهقلطف ريبزلا نب نمحرلا دبع تحت ةميمت اهل لاقي ةظيرق نم
 :لاق ‹ يبوث ةبده الإ هنم وه ام هللا لوسر اي هللاو :تلاقف ريبزلا نب نمحرلا دبع ىلإ عجرت نأ تدارأف

 نتم سكع نتملااذهو « '“ هريغ لجر كتليسع قوذي ىتح نمحرلا دبع ىلإ نيعجرت ال ةميغ اي هللاو
 . حيحصلا

 وهو قاحسإ نبا : هيفو طسوألا و ريبكلا يف يناربطلا هاور « ةميمت اهتيمست الخ حيحص وه : يمثيهلا لاق (1)

 )٤/ ٤١(. دئاوزلا عمجم . سلدم
 ٤۷٦



 ربتعم ريغ هلوقو - هنع هللا يضر - بيسملا نب ديعس ىوس هيف دحأل فالخ الو

 نب لتاقم ىلإ هدانسإب ينامألا باتك يف ينيدملا ركب يبأ نب ظفاحلا دمحم ىسوم وبأ ىورو

 يف تلزن « (هریغ اًجوز حکنت یتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نف - لجو زع - هلوق : لاق نایح
 اهقلطف اهمع نبا وهو كيتع نب ةعافر تحت تناك يرضنلا كيتع نب نمحرلا دبع تنب ةشئاع
 اي : تلاقف ةا يبنلا تتأف « اهقلط مث يظرقلا ريبزلا نب نمحرلا دبعب هدعب تجوزتف « اتئاب اًقالط
 لاقف « لوألا يجوز يمع نبا ىلإ عجرأف ينسي نأ لبق ينقلط نمحرلا دبع يجوز نإ هللا لوسر

 اي : تلاقف يب يبنلا ىلإ تعجر مث تشبل نأ هللا ءاش ام تشبلف .« سم نوكي ىتح« ال : يب يبنلا
 : لب يبنلا لاقف « ينسم دق ناك لوألا يجوز دعب ينجوزت ناک يذلا يجوز نإ هللا لوسر

 يضر- ركب ابأ تتأف ةا يبنلا ضبق مث تثبلف « رخآلا يف كقدصأ نلف « لوألا كلوقب تبذك

 لاقف ‹ ينسم دق لوألا يجوز ىلإ عجرأ ةي هللا لوسر ةفيلخاي : تلاقف -هنع ىلاعت هللا

 هتيتأ نيح هتعمسو كل لاق نيح ب هللا لوسر تدهع دق : -هنع ىلاعت هللا يضر- ركب وبأ

 نب رمع تتأ -هنع ىلاعت هللا يضر- ركب وبأ ضبق املف « هيلإ يعجرت الف « كل لاق ام تملعو

 . كنمجرأل هذه كترم دعب ينتيتأ نئل :اهل لاقف -هنع ىلاعت هللا يضر- باطخل ا

 وبأ امهنيب قرفو « بهو نب ةعافر : ليقو « لاومش نب ةعافر هنإ ليق « ةعافر يف فلتخاو
 اذكو . ةدحاو اهنأ رهاظلاو « نيهاش نباب فورعملا يزورملا دمحأ نب نامثع نب دمحأ نب رفعج

 . ءاصيمغلا و ءاصيمرلاو ةميتو ةميهس اهمسا ليقف « ةأرملا مسا يف فلتخا

 نزح نب :ش (بيسملا نب ديعس ىوس) :م لوخدلا طرش يف ىأ :ش ( هيف دحأل فالخ الو) :م

 ديس ينيدملا دمحم يبأ يموزخملا يشرقلا موزخم نب نارمع نب ذئاع نب ورمع نب بهو يبأ نبا

 يف نيعستو عبرأ ةنس تام -هنع هللا يضر- باطخل ا نب رمع ةفالخ نم اتضم نيتنسل دلو نيعباتلا

 . ةنس نيعبسو سمخ نبا وهو كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ

 نب نامثعو باطخلا نب رمع مهنم - مهنع ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نع ىور
 هتنبا جوز ناكو ةريره وبأو يرعشألا ىسوم وبأو يردخلا ديعس وبأو بلاط يبأ نب يلعو نافع

 ىلاعت هللا يضر -سيق تنب ةمطافو ميكح تنب ةلوخو ةملس مأو ةشئاعو هثيدحب سانلا ملعأو

 نيعباتلا يف سيل : متاح وبأ لاقو . ةبحص هلو نزح نب بيسملا هيبأ نع ىورو - نيعمجأ مهنع
 بحاص لوقو - هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ يف مهتبثأ وهو بيسملا نب ديعس نم لثمأ

 يسيرملا رشب اذه يف هعبت هنأل « هقالطإ ىلع سيل بيسملا نب ديعس ىوس هيف فالخ الو : « ةيادهلا
 ريغ هلوقو) :م : فنصملا لاق . اذه ىلإ تفتلي ال نكلو « جراوخلاو ةعيشلاو يرهاظلا دوادو

 الإ هلوقب ملعلا لهأ نم لاقادحأ ملعنال :رذنملا نبا لاقو « عامجإلا فالح هنأل :ش (ربتعم

 ريغ هلوقو « هلوقب لاقآدحأ ملعأ ال : يزارلا ركب وبأ لاقو . هيلإ ريصملا دحأل غوسأ الو جراوخل ا
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 لامكإو هيف ةغلابمو لامك هنأل لازنإلا نود جاليإلا طرشلاو « ذفني ال هب يضاقلا ىضق ول ىتح

 طرشلا وهو ‹ حيحص حاكن يف لوخدلا دوجول غلابلاك ليلحتلا يف قهارملا يبصلاو دئاز ديق

 :لاقو ريغصلا عماجلا يف هرسفو .هانيب ام هيلع ةجحلاو هيف انفلاخي « هللا همحر » كلامو ٠ صنلاب

 . لوألا جوزلل اهلحأو لسغلا اهيلع بجو ةآرما عماج عماجي هلثمو غلبي مل مالغ

 ةنعل هيلعف هلوقب تفم ىتفأ ولو . روهشملا ثيدحلا ةفلاخمل هلوقب ذخأي نأ دحأل زوجي ال ىتح ربتعم

 لوقي يأ :ش ( هب ىضاقلا ىضق ول ىتح) :م ةصالخلا يف هركذ« نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا

 . هؤاضق ذفني ال ناخ يضاق ركذو . لطبيو هيلع دريو :ش ( ذفني الو) :م اذه يف بيسملا نب ديعس

 ىشرلا ذخأيو تاقيلطتلا يف لاتحي عيدب يضاقلاو : ملكتملا لاق « رزعي هبهذمجب ههيقف ةينقلا» يفو
 : اولاق ؟ كلذ لعفي نم ءازج امو : لاق ؟ حاكنلا حصي له يناثلا لوخد نودب لوألل اهجوزيو

 هغلبی مل هلعل : لاقو « اذه هبهذم نع عجر :ديعس نب رضنلا یواتف يفو . رزعیو ههجو دوسي
 . روهشملا ثيدحلا

 :م لاخدإلا يأ :ش ( جاليإلا) :م لوألا جوزلل ثالثلا ةقلطملا لح طرش يأ :ش ( طرشلاو) :م

 ةغلابمو) :م جاليإلا يف لامك لازنإلا نأل :ش ( لامك هنأل) :م ينملا لازنإ ينعي :ش ( لازنإلا نود)

 تبثي الو زوجي الف « قلطملا صنلل ديق ينعي :ش ( دئاز ديق لامكإو ) :م جاليإلا يف يأ :ش (هيف
 يهو ةلسعلا ريغصت وهو ةليسعلا ركذ هنأل « همدع ىلع لدي ليلدلاو « هيلع ليلد الو « ليلدب الإ

 لازتإلاب عبتلا مدع ىلع الإو ريغصتلا ناكف « جاليإلاب لصحت يهو عامجملا ةوالح ةباصإ نع ةيانك

 نسحلا ذشو لازنإلا طرتشي الف ةبغرلا رتفتو ةذللا لورت لازنإلابو « لازنإلا لبق عامجلاب ةذللاف
 (غلابلاك ليلحتلا يف قهارملا يبصلاو) :م . ثيدحلا رهاظب لازنإلا طرتشاو ىلاعت هللا همحر يرصبلا

 حاكنلا يأ :ش (وهو حيحص حاكن يف لوخدلا دوجول) :م رذنملا نباو يعفاشلاو ءاطع لاق هبو :ش

 هئطوو «رخآ جوز حاكنب لوألا جوزلل اهلح ىلع عرشلا نأل :ش (صنلاب طرشلا وهو) :م حيحصلا

 هبو « دجوي ملو طرش هلازنإ هدنع نإف « قهارملا يف يأ :ش ( هيف انفلاخي كلامو) :م كلذ لصحو

 وهو :ش (هانيب ام) :م كلام ىلع يأ .:ش ( هيلع ةجحلاو) :م انركذ امك يرصبلا نسحلاو دامح لاق

 هلوق هيلع ةجحلاو : يزارتألا لاقو « هيلع ليلد ال ديق وهو هيف ةغلابمو لامك لازنأإلا نإ هلوق

 حاكنلا طرش دجو اذإ ًاجوز ىمسي قهارملا و ٠١١( : ةيآلا ةرقبلا) € هريغ اجوز حكنت ىتح# : ىلاعت

 . بسنألا وه هانركذ امو «روكذملا ثيدحلا وهو هانيب ام هيلع ةجحلاو : يكاكلا لاقو

 هلثمو « غلبي مل مالغ : لاقو « ريغصلا عماجلا يف) :م قهارملا دمحم رسف يأ :ش (هرسقو) :م

 يف دمحم ريسفت هلك اذهو « :ش ( لوألا جوزلل اهلحأو لسغلا اهيلع بجو ةارما عماج عماجي

 . ةنس ةرشع يتنلا نبا لقعي ًايبص عدوأ : دمحم لاق عماجلا يفو «قهارملا

 نم يضاقلا لاق اذكو « ةرشع يتنثا نبا نوكي نأ يغبني قهارملا نأ ىلع لديل اذه : تلق
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 ببس وهو « نيناتخلا ءاقتلال اهيلع لسغلا بجو امنإو ٠ يهتشيو هتلآ كرحتت نأ مالكلا اذه ىنعمو

 . اًقلخت هب رمؤي ناك نإو ىبصلا ىلع لسغ ال امأء اهقح يف باجيإلا ىلإ ةجاحلاو . اهئام لوزنل

 . ةنس ةرشع يتنثا نبا نوكي نأ كرتشي : ءةلبانحلا

 هيلع - هنأل كلذ طرش اغإو « عامجلا يهتشيو قهارملا ةلآ كرحتت نأ طرشلا يآ :ش (يهتشيو

 ملاذإ لاقي امع باوج اذه :ش ( اهيلع لسغلا بجو امنإو) :م نيفرطلا نم قوذلا طرش -مالسلا

 يأ - اهيلع لسغلا بجو اإ - هلوقب باجأف « ةأرملا ىلع لسغلا بجي ملف « ًاطرش لازنإلا نكي
 نطابلا ببسلا ماقم رهاظلا ببسلا ميقأف :ش ( اهئام لوزنل بہس وهو نيناتخلا ءاقتلال) م ةأرملا ىلع

 . لسغلا بجيف « لازنإلا وهو

 يف انمالكو « ًاغلاب صخشل هلا ناك اذإ كلذك نوكي اغإو « رهاظ ببس هنأ ملسن ال : ليق نإف
 نود اميف ال عامجلا يهتشيو هتلآ كرحتت يبصلا ناك اذإ اميف انمالك نأب : بيجأو . غلابلا ريغ
 . كلذ

 رمأ نأل ءةأرملا قح يف لسغلا باجيإ ىلإ ةجاحلا يأ :ش ( اهقح يف باجيإلا ىلإ ةجاحلا ) :م

 . اهيلع لسغلا بجيف اهئام لازنإل رهاظ ببس هلثم عامجو طايتحالا ىلع ىنبم لسغلا

 نإو يأ « هلبق اب لصاو :ش ( ناک نإو) :م باطخلا مدعل :ش ( يبصلا ىلع لسغ ال امآ ) :م
 هل ريصيو هب دوعتيل قلختلا ثيح نم يأ :ش ( ًاقلخت) :م لسغلاب يأ :ش ( هب رمؤي) :م يبصلا ناك

 .هعورف هغولب دنع هيلع قشی ال یتح هغولب لبق ةجیتن

 يبأ لوق وهو « عامجلا ىلع ىوقي ناك نإو يبص ءطو لحي ال : ةيكلاملل «رهاوجلا» يفو

 لصحيو يبصلا ء طوب لصحي هنأ ىلعاوعمجأو : طيسبلا يفو . نسحلا نع ىوريو « ديبع
 نونجملاو يبصلا ءطو طيحملا يفو . راشتنالا طرتشي الو مئان وهو اهجوز ركذ ةأرملا لاخدتساب

 . تلبح اذإ الإ اهلحي

 دلولا بسن تبثي الو اهلحي ال لزني ال بوبجم ا ناك نإ: صفح يبأ ةياور يف طوسبملا يفو
 يقب ولو « لصألا يف هركذ بج اذإ اذه :ليقو . هنود وأ ىبصلاك راص هؤام فج اذإ هنآأل « هنم
 . تلح هلثم عماجي اًيصخ ناک ول هنأ : يباجيبسألاركذو . لحت اهجرف يف جلوي ةفشحلا ردقب

 تبثو لوألل تلح اهئطوف يصخ نأب تملع نإ: ةنودملا يفو« لولسملااذكو :ديفملا يفو

 دوجو نم عنمت ال يهو ةقرخب هتلآ فل ولو . الف الإو تلح لمعو شعتنا نإ اهعبصإب اهج رف يف
 تلح يناثلا نم تلبحو ةاضفم ةأرملا تناك ولو . ينانيغرملا هركذ « لحي هركذ ىلإ اهج رف ةرارح
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 حاكنلاف ليلحتلا طرشب اهجوزت اذإو ‹ جوزلا حاكن ةياغلا نأل ؛اهلحي ال هتمأ ىلوملا ءطوو : لاق

 ههل للحماو للحملا هللا نعل »:- مالسلا هيلع - هلوقل هوركم

 يلوق دحأ يفو «اندنع لحياهيلع ىمغملاو ةمئانلا ءطوو . اهلبق يف عاقولا عوقول : لوألل

 ءطوو ‹ تقدص للحملا لوصو تعدا ولو ‹لحي ال ربدلا يف ءطولاو «يروثلا هركذ يعفاشلا

 . لحي ال اهنع تام وأ يناثلا جوزلا اهب الخ ولو ءاهلحي ال : ةعيبرو كلام لاقو .ديبع

 قلط نأب :ش (اهلحي ال هتمأ ىلوملا ءطوو) :م : -ىلاعت هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 حاكن ةياغلا نأل) :م لوألل لحت مل ةدعلا ءاضقنا دعب ىلوملا اهئطوف ريغلل ةمأ يهو نيتنث هتأرما لجر

 ةيألا : ةرقبلا) (هريغ اجوز حكنت ىتح) : ىلاعت هلوقل « جوزلا حاكن ةمرحلا ةياغ نأل يأ :ش (جوزلا

 يضر- نامثع نأ يور « عطقألا حرش» يف لاقو اجوز ىمسي ال ىلوملا نأل « دجوي مل«( ٠

 -امهنع یلاعت هللا يضر- تباث نب دیزو يلع هدنعو < كلذ نع هنع لثس -هنع ىلاعت هللا

 اهراک اًبضغم : -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع لاقف « جوز وه : الاقو «ديزو نامثع كلذ صحرف

 . جوزب سیل : لاقو ااا

 :م كلذ يه تلاق وأ كللحأ نأ ىلع كتجوزت لاق نأب :ش (ليلحتلا طرشب اهجوزت اذإو) :م

 . '(هل للحملاو للحملا هللا نعل) :م : اب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع لوقل هوركم حاكنلاف)

 هللا دبع نع -مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج نع يور ثيدحلا اذه :ش

 نايفس نع هجو ريغ نم يئاسنلاو يذمرتلا هثيدح جرحخأ -هنع یلاعت هللا يضر- دوعسم نبا

 نع يدوألا ليبحرش نب ليزه نع يدوألا ناورث نب نمحرلا دبع همساو سيق يبأ نع يروشلا

 نسح ثيدح : يذمرتلا لاق « «هل للحملاو للحل ويي هللا لوسر نعل » : لاق دوعسم نب هللا دبع

 . حص

 نع ثراحلا ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هثيدح جرخأ -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع نعو

 دواد يبأ ظفل يفو . «هل للحملاو للحملا ةا هللا لوسر نعل » : لاق -هنع یلاعت هللا يضر- يلع

 يئاسنلاو ‹ حيحص نسح ثيدح : لاقو .- هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح نم )۱۱۳١( يذمرتلا هاور (۱)

 . هيف ملکتم وهو ناورث نب نمحرلا دبع هیفو (۳۱۹۸)

 وهو روعألا هللا دبع نب ثراحلا هيفو )۱۹١١( ةجام نباو )١١۳۳( يذمرتلاو «(۲۰۷۱) دواد وبأ هاورو

 هفعض دق ديعس نب دلاجم نإف « مئاقب هدانسإ سيل ثيدح اذه : لاق مث (۱۱۳۳) رباج ثیدح نم يذمرتلا هاورو

 ىهتنا . لبنح نب دمحأ مهنم : ملعلا لهأ ضعب

 . دامح يقيرط نم (۷۳ )٥/ دمحأ هجرخأ و . ملعأ هللاو « هقرط عومجمب نسح ثيدحلاو : تلق
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 ‹ هلومحم وهاذهو

 . ثراحل اب لولعم وهو < الب يبنلا ىلإ هعفر هارأ : لاقف « كش هيف

 لاقو «هثيدحب جتحي ال : ةعرز وبأ لاق يفوكلا يفراخلا روعألا هللا دبع نبا وه ثراحلا :تلق
 هشيدح جرخأ -هنع ىلاعت هللا يضر- هللا دبع نب رباج نعو . باذك ثراحلا : ينيدملا نبا
 ىلاعت هللا يضر- رماع نب ةبقع نعو . ءاوس هوحن رباج نع يبعشلا نع دلاجم نع يذمرتلا

 نب ةبقع لاق ناعاه نب حرشم بعصم وبأ : لاق دعس نب ثيللا نع ةجام نبا هثيدح جرخأ -هنع
 وه » :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟ راعتسملا سيتلاب مك ربخأ الأ : لل هللا لوسر لاق :رماع
 . هل للحملاو للحمل هللا نعل « للحلملا

 نب ثيللا «يربكلا هللع »يف : يذمرتلا لاقو . نسح هدانسإ: «هماكحأ» ىف قحلا دبع لاق
 ىلاعت هللا يضر-ةريره يبأ نعو هنع یورالو « اًنيش ناعاه نب حرشم نم عمس هارآ ام دعس

 نم مهديناسم يف هيوهار نب قاحسإو يلصوملا ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ هثيدح جرخأ -هنع
 . هوحن ةريره يبأ نع يربقملا ثيدح

 :م « ءاوس هوحن ةمركع نع ةجام نبا هثيدح جرخأ -هنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا نعو

 ةيهارك ىلع ثيدحلا اذهب فنصملا لدتسا دقو « ةيهاركلا وه ثيدحلا ينعي :ش (هلومحم وه اذهو)

 ءامس امل لاقي نكلو « دمحأ بهذم وهو « يرحتلا يضتقي هرهاظو ليلحتلا هب طورشملا حاكنلا

 . اللحم هامس امل ادساف ناك ولف« لحلل تبملا وه للحل نأل « حاكنلا ةحص ىلع لد اللحم

 . ليلحتلا لوصح عم نعل مل :تلق نإف
 اغإ هنإف ء ةليذر ريغلا ضرعل ءطولا يف سيتلا ةراعإو ةءورملل كته كلذ سامتلا نأل :تلق

 «« راعتسملا سيتلا وه » : ماسلا هيلع لاق اذهلو « ةيمح ةلق وهو « ريغلا ءطول اهضرعيل اهأطي
 . قلطملا نم سامتلا قبس اذإ اراعتسم نوكي اغإو

 ةعتملا حاكن نم لحلا بلاط هب دارأ: ليقف « هانعم يف ءاملعلا فلتخاو : يجورسلا لاقو
 لحلا بلاط امأو « هنم لحلا بلطيو هدقتعي هنأل « للحي مل ناك نإو « ًاللحم هامسو « تقؤملاو

 . ءيشب تسيل ةينلاو « هركي الو ٠ لوُألل تلح طرش ريغ نم ليلحتلا ةينب اهجوزت ول
 هاكح « كلذ يف روجأم باثم وهف « لوألل اهللحيل اهجوزت ول : انخیاشم ضعب لاقو

 يفو . طورشملا ةيهارك يف فالح الو ٠ طورشملاك فورعلا نأ مهيلع دري نكل « هريغو ينانيغرما
 ءدقعلا دسفيف «دقعلا يف هطارتشاك ريصيف « لوألا جوزلاو ةأرملا نود للحملا ةين ربتعملا : رهاوحلا
 : لبق قرف دسف اذإف «ءطولا مدع طرشب دسفيو « لجت ملو  دقعلا دسف قالطلا طرشب حكن ولو
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 لطبي ال حاكنلا ذإ ؛ حيحص حاكن يف لوخدلا دوجول لوألل تلح اهئطو ام دعب اهقلط نإف

 ٠ هيف تقوم ا ىنعم يف هنأل ؛ حاكنلا دسفي هنأ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ةدسافلا طورشلاب

 ىلع اهلحي الو « انيب امل حاكنلا حصي هنأ - هللا همحر - دمحم نعو .هداسفل لوألل اهلحب الو

 .ثروم لا لتق يف امك هدوصقم عنمب ىزاجيف عرشلا هرخأ ام لجعتسا هنأل « لوألا

bl INLET 
 طيسبلا »يف رهظألا ىف ىمسملا اهلو « ةنئاب ةقلطب هدعبو ءانبلا ٠ لطبي لیق قالط هيف طرش نإو

 ال نأ طرشب كتجوز لاق ول هنأ يف فالخ الو « طرشلا وغلي : لاق نم مهنمو . تقؤملاك دقعلا

 يناثلا اهقلطي ال نأ تفاخ ول يشاترمتلا ركذو هيف اوفلتخا اهأطت ال نأ طرشب : لاق ولو

 . اهدي يف رمألا راصو « حاكنلا زاج

 يأ :ش (لوألل تلح اهنطو ام دعب ) :م ةأرملا للحم اهقلط نإف يأ :ش (اهقلط نإف) م
 تلح

حص حاكن يف لوخدلا دوجول) :م لوألا جوزلل ةأرما
 هبو :ش (ةدسافلا طورشلاب لطبب ال حاكنلا ذإ « حي

 . رفزو ءاطعو مكحلا لاق

سفل لوألل اهلحبي الو « هيف تقوملا ىنعم يف هنأل ؛ حاكنلا دسفب هنأ فسوب يبأ نعو) :م
 :ش (هدا

 نبالاقو . ةداتقو ينزملا هللا دبع نب ركبو يرصبلا نسحلاو يعخنللا ميهاربإ لوق وهو

 الإ ةللحم الو للحم ىتوأ ال : لاق هنأ -هنع ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع نع انيور :رذنملا

 نامثع نعو . ةنس نيرشع اثكم نإو نييناز الازي ال : رمع نبا لاقو ‹مهتمجر
 يضر” نافع نب

ةبغر حاكن الإ كلذ يف حصي الو : لاق نمو « حافسلا كلذ : لاق هنأ -هنع ىلاعت هللا
 ؛ةبهر ال 

 .ديبع وبأو قاحسإو لبنح نباو ثيللاو كلام نع

 الو) :م طرشلاب لطبي ال حاكنلا ذإ هلوق هب دارأ :ش (انيب ام حاكنلا حصي هنأ دمحم نعو) :م

 لجعتسا هنأل) :م لوألا جوزلا ىلع ةأرملا للحملا لحي ال يأ :ش (لوألا ىلع اهلحب
 (عرشلا هرخأ ام

 هدوصفم عنب یزاجیف) :م هفالخ قالطلا طرشو رمع دقع حاكنلا نأل كلذو :ش
 لتق يف امك

رشلا هرخأ ام لجعتسا هنأل « ثاريملا مرحي هنإف « هئروم صخش لتق اذإ امك :ش (ثروملا
 ركذو . ع

 يج وزل ًالح نوکأل ينقلط مث ينعماجتل يسفن كجو زأ انآ تلاق ول اهنأ : ةضورلا يف يشيودنرتلا

 هربجأ اهقيلطت نم عنتما نإف < زئاج طرشلاو زئاج حاكنلا : - هللا همحر- ةفينح وبأ لاق . لوألا

 امهزاوج عم يناثلاو لوألل هركي طرشلاف : ينانيغرملا يفو . لوألل للحتو « كلذ ىلع مكاحلا

 دنعو « لوألل لحت الو لطاب حاكنلا فسوي يبأ دنعو « رفزو ةفينح يبأ دنع
 ٠ يناثلل لح دمحم

 هلرهظي الو لوألل لحت الو « حيحص حاكنلا دمحم لوق: ديزملاو ديفملا يفو . لوألل لعحت الو

 . هجو
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 جوزلا ىلإ تداع مث« رخآ جوزب تجوزتوءاهتدع تضقناو نيتفيلطت وأ ةقيلطت ةرحلا قلط اذإو

 دنع اذهو « ثالثلا مدهب امك ثالثلا نود ام يناثلا جوزلا مدهبو « تاقيلطت ثالثب تداع لوألا
 هنأل « ثالثلا نودام مدهي ال -هللا همحر-دمحم لاقو . -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ
 :- مالسلا هيلع - هلوق امهلو « توبشلا لبق ةمرحلل ءاهنإ الو اًيهنم نوكيف صنلاب ةمرحلل ةياغ

 لحلل تبغا وهو ء اللحم هامس « هل للحملاو للحم ا هللا نعل»

 ىلإ تداع مث « رخآ جوزب تجوزتوء اهتدع تضقناو « نيتقيلطت وأ ةقيلطت ةرحلا قلط اذإو) :م
 مدهي هلوقب دارملاو :ش ( ثالشلا نود ام يناشلا جوزلا مدهيو  تاقيلطت ثالثب تداع لوألا جوزلا
 امک یأ :ش (ثالثلا مدهي امك) : :م ةظيلغ ةمرح مرحت ال ةلاحب ريصت هدعب ةأرملا نأ هرخآ ىلإ جوزلا
 وهو :ش ( فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو) :م ىدارف وأ اعيمج تاقلط ثالث يناثلا جوزلا مدهي

 . نارهم نب نوميمو حيرشو ءاطعو يعخنلا مي میهاربإو رمع نباو سابع نبا لوق
 يقب امل ةظيلغ ةمرح مرحت ةلاحب ريصت اهنأ ينعي ب :ش (ثالثلا نود ام مدهي ال : :دمحم لاقو) :م

 بعك نب يبأو يلعو رمع لوق وهو رفزو دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو . ثالثلا تاقلطلا نم
 . ىرت امك ةباحصلا نيب ةفلتخم ةلأسملاو « -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأو نيصح نب نارمعو

 نم رابكلا لوقب ءاهقفلا نم رابكلا ذخأ يفاكلا حرش يف : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو
 ىلاعت هلوق ينعي :ش (صنلاب ةمرحلل ةياغ) :م يناثلا جوزلا حاكن نأل يآ :ش (هنأل) :م ةباحصلا
 يار ةياغلل مرضوم فرح ىح نأل «& هریغ اًجوز حکنت یتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نف»
 نم لعاف مسا ميملا مضب وهو : :ش (اًیھنم) :م يناثلا جوزلا يأ : :ش (نوکيف) :م ةياغلاب يهتني
 .ءاهنإلا

 تاقيلطتلا لبق ةربع يناثلا جوزلا ءطوب نوكي ال يأ :ش (توبثلا لبق ةمرحلل ءاهنإ الو) :م
 الف ‹ ثالثلا لبق ةمرح الف اهتوبث أزجتي ال هنأل < ءاهعم ءيش الو « ةتباث ريغ ةمرحلا نأل « ثالثلا
 لبق هراشتساف اًنالف ریشتسُأ یتح بجر يف اًنالف ملك ال هللاو هلوقک اذهو « اھل اهل ةياغ ءطولا نوكي
 ةراشتسالا ةياغ ىلإ بجر دعب مالكلا رحت بجوأ نيميلا ذإ ٠ نيميلا قح يف ربتعي مل بجر
 . اهل ةياغ ةراشتسالا نوكت الف ةمرح ال بجر لبقف

 للحملا هللا نعل» - مالسلا هيلع - هلوق) :م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو) :م
 الإ نوكي ال ًالالح للحملا لعاج يأ « اللحم عراشلا هامس يأ :ش (ًاللحم هامس « هل للحملاو
 ءديدجلا لحلا ىنعي « لحلل تبثم وه يناثلا جوزلل يأ :ش (لحلل تبخلا وهو) :م هيف لحلا تابثإب
 قباسلا للا نأل «دساف وهو لصاحلا ليصحت هنأل « قباسلا لحلا دارلا نوكي نأ زوجيال هنأل
 لوألا جوزلا ىلع مرحت ملف ةيبنجألاب ةقحلم يناثلا جوزلاب ةأرملا تراصف ثالثلا نود اميف دوج وم
 هيف مالكلا لاطأو ةلئسأ يزارتألا ركذ دقو اذه ديدجلا لحلا مكح نأل « تاقيلطت ثالشب الإ
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 : يف همالک صخلم

 نوکي نأ زوجیو < هيلع لدي ام مدعل يناثلا جوزلا وه للحلم اب دارملا نوك عنم : لوألا لاؤسلا

 . خستنا مث اعورشم ناك هنأل ‹ نعللا ةنيرقب ةعتملا حاكن دارملا

 اذكف ‹ ثيدحلا لقن يف مهلقن لبقي امكف امكح تاقث ثيدحلا اذه اولقن نيذلا نأ :باوجلاو

 . يناثلا جوزلا يف ءاج ام باب يف هدروأ دقو « ثيدحلا هيف ءاج نميف مهلقن لبقي

 قالطلا لبق هب ديرأ هنأل ‹ اًقلطم يناثلا جوزلا للحملاب دارملا نوك عنم :يناثلا لاؤسلا

 ال هنكل ملسمف ثالثلا دعب ديرأ نإو « لحلا دوجول هلبق للحم ريغ هنأل ‹ عونمم وهف ‹ثالثلا

 . ثالثلا نود اميف عازنلا نأل «ديفي

 اللحم هنوك ىفن ملسن الو « ثيدحلا قالطإب ًالمع اًقلطم يناثلا جوزلا هب دارملا نأ :باوجلاو

 تاقيلطت ثالثب الإ هيلع مرحي ال ثيحب « اديدجًالح تبشي هنأل « ثالشلا قالطلا لبق

 ال ثالثلا تاقلطلا دعب يناثلا جوزلا نأل « رهاظلاب لمعلا كورتم ثيدحلا نأ :ثلاثلا لاؤسلا

 نود لحلل ةتباملا يه ةباصإلا تناكف « اًقلطم هتبثي ثيدحلاو . ةباصإلا دجوت ملام « لحلا تبثي

 . يناثلا جوزلا

 لبق ام نأل « صيصختلا باب نم هنأل « هرهاظب لمعلا كرت باب نم هنوك عنم :باوجلاو

لثلا نود اميف همومع ىلع يناثلا يقبف « ةليسعلا ثيدحب همومع نع حرخ ةباصإلا
 . ثا

 لحأو# : : ىلاعت هلوقب ةضواعملا مزلي ديدحجلا لحلل اًسضتَقم ناك اذإ ثيدحلا نأ : :عبارلا لاؤسلاو

 يتلا ةمرحلاب تاقوألا مومع يف اًقلطم لحلا يضتقي هنأل < ‹ ٠١( ةيآلا :ءاسنلا) #مكلذ ءارو ام مکل

 ببسلاب يلصألا لحلا تبث هب تهتنا اذاف « يناثلا جوزلا ةياغ ىلإ ةايغم تاقيلطت ثالش تبث

 . ًأدتبم ببس ىلإ ةجاح الف « قباسلا

 . ًادتبم ببس ىلإ ةجاح الف « قباسلا ببسلاب لحلا توبث عنم :باوجلاو

لك نم ةمرحلا ءاهتت دنع قباسلا ببسلاب للا توبث عنما باوحلاو
 را س هتوبث اوم دب 

اب لحلا توبث ناك ول ذإ لد دقو « هيلع ليلدلا لد اذإ
 « اللحم يناثلا جوزلا نكي مل قباسلا ببسل

 . اللحم اب هللا لوسر هامس دقو

 ‹ لحلا تبشي يذلا وه للحملا نأ وهو « هباوج عم ةعيرشلا جات هركذ رخآ لاؤس انه اهو

 . لاحم تباثلا تابثإ ذإ « همدع ىضتقي لحلا تابئإو
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 «ينقلطو ءيناشلا جوزلا يب لخدو « تجوزتو «يتدع تضقنا دق: تلاقف : اًنالث اهقلط اذإو
 اهنأ هنظ بلاغ ىف ناك اذإ اهقدصي نأ لوألا جوزلل زاج كلذ لمتحت ةدملاو  يتدع تضقناو

 اذإ ركنتسم ريغ وهو « لوبقم امهيف دحاولا لوقو « هب لحلا قلعتل ينيد رمأ وأ ةلماعم هنأل ةقداص

 ةدملا تناك

 عيب نأ ىرت الأ « ربتعيف دافأ اذإامأ « دفي ملاذإ ربتعي ال اغإ تباشلا تابثإ نأ : باوجلاو
 براضملا نم هلام ىرتشا اذإ امك ربتعيف دافأ اذإ امأ « هلاب هؤارش اذكو « ديفي ال هلام هلام ناسنإللا
 . فرصتلا كلم ديفي هنأ ال هلام ناك نإو « حبر هيف رهظي نأ لبق

 «يناشلا جوزلا يب لخدو رخآ جوزب تجوزتو يتدع تضقنا دق تلاقف اال اهقلط اذإو) :م
 ء-ىلاعت هللا همحر- يرودقلا لئاسم نم اذه :ش (كلذ لمتحت ةدملاو «يتدع تضقناو ؛ينقلطو

 جوزلل زاج) م بيرق نع يتأت كلذ لمتحت يتلا ةدملاو يناثلا جوزلا يب لخدو : هلوق نم دارملاو

 . (ةقداص اهنأ هنظ بلاغ ىف ناك اذإ اهقدصي نأ) :م اذإ باوج :ش (لوألا

 « ليلعتلا يف قلطأ هنأل « الدع نكت مل نإو لوبقم اهرابخإ نأب مهوي همالك : يزارتألا لاق
 سأب ال لوألا حوزلا نأب ٠ « ناسحإلا» باتك رخآ يف ةصوصنم ةياورلا نإف ٠ كلذك رمألا سيلو
 . ىهتنا ء ةقداص اهنأ هبلق يف عقو وأ ةقث هدنع تناك اذإ اهجوزتي نأ هيلع

 هيف رکذ هنأل ‹«كلذك رمألا سيلو : هلوق هيلع دري !ناسحتسالا» باتك ةياورب هلال دتسا :تلق
 هنأ هنظ بلاغ يف ناك اذإ : هلوقب يرودقلا كلذب حرص دقو « هبلق يف اهقدص عوقو وأ ةقث اهنوك
 . هركذ يذلا مهولا هيلع بترتي ىتح قلطمب سيلو « هجولا اذهب ديقم هليلعتو « ةفداص

 ناك اذإو « لوحخدلا دنع اًموقتم عضبلا نوكل :ش (ةلماعم) :م حاكنلا نأل يأ :ش (هنأل) :م
 وأ) م ةراجتلا يف نذإلاو تابراضملاو تايالولاك زييمتلا طرشب اهيف لوبقم دحاولا ربخف ةلماعم

 هتراهطو ءاملا ةساجنب تربخأ امك اًضيأ هيف اهلوق لبقيو « حاكنلاب يأ :ش (هب لحلا قلعتل ينيد رمأ
 تانايدلا يف امأ < ينيدلا رمألاو ةلماعملا يف يأ :ش (لوبقم امهيف دحاولا لوقو) :م اًتيدح تورو
 : نيعون ىلعف تالماعملا ىف امأو ءددعلا طارتشا ريغ نم لدعلا ربخ نولبقي اوناك ةباحصلا نألف

 زيمم ربخ اهيف ربتعيف ءانركذ امك اهوحنو تالاكولاك مازلإلا ىنعم اهيف سيل يتلا يه :لوألا
 مآ ناک ارکذ ء ادبع وأ ناک ارح  آرفاک وأ ناک اًملسم ء اّنلاب وأ ناک اًیبص ‹ اقساف وآ ناک الدع
 . ةرورضلل اًعفد ةلادعلاو ددعلا طارتشا ريغ نم ىشنأ

 ظفل نييعتو ةلادعلاو ددعلا هيف طرتشيف « دابعلا قوقح نم مازلإ هيف يذلا يناثلا عونلا

 . ليحلاو ريوزتلل اعفد ديكوتلا ةدايز ىلإ جيتحاف ةعزانملا ىلع ىنبت اهنأل . ةداهشلا
 ةدملا تناك اذإ) :م هيف ركنتسم رمأ ريغ ةروكذملا ةأرملا رابخإ يأ :ش (ركنتسم ريغ وهو) م
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةدعلا باب يف اهنيبنسو دملا هذه ىندآ يف اوفلتخاو . هلمتحت

 :م ركنتسي ال اميف نيمألا لوق لوقلا نأل ؛ كلذ لمتحت اهتركذ يتلا ةدملا تناك اذإ يأ :ش (هلمتحت
 ةدتعملا قدصت يتلا ةدملا ىندأ يف هابحاصو ةفينح وبأ فلتخا يأ :ش (ةدملا هذه ىندأ يف اوفلتخاو)
 . ةدعلا ءاضقنا يف

 يف ةأرملا قدصت يتلا ةدملا يف اوفلتخا مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاهقفلا نأ ملعاو

 : لاوقأ ىلع اهتدع ءاضقنا

 ةسمخب راهطأ ةثالثو رهشب نارهطو رهشب ضيح ثالثو نارهش اهلقأ : ةفينح وبأ لاق :لوألا

 . مايآ ةسمخ ةضيح لك اًموي رشع ةسمخب ضيح ثالثو اًموي نيعبرأو

 ةعستب ضيح ثالثو نيثالثب نارهط اًموي نوثالثو ةعست :دمحمو فسوي وبأ لاق :يناثلا

 . ضيحلا لقأل اًرابتعا

 اموي نيثالثو ةسمحخ يف وأ رهش يف ضيح ثالث تضاح اهنأ تعدا ول : حیرش لاق :ٹلاثلا

 يلصتو ةالص لك دنع لستغتو ضيحلا تأر اهنأ اهلهأ ةناطب نم لدعلا ءاسنلا نم ةنيبب تءاجيف

 . اهتدع تضقنا دقف

 هنم لوق وأ هبهذم اذه « اًموي نيثالثو نينثا نم لقأ يف قدصت اهنإ : يعفاشلا لاق :عبارلا

 . رذنملا نبا هركذ

 ‹ موي ضيحلا لقأ نأ ىلع اًموي نيعبرأو ةعبس نم لقأ يف قدصت ال :روث وبأ لاق :سماخلا

 . اًموي رشع ةسمخ رهطلا لقأو

 .(رهاوجلا » ىف ذ هركذ « اًموي نوعبرأ : كلام لاق :سداسلا

 قدصت اهلهأ ةناطب اهفرعي ةمولعم ءارقأ اهل نإ: ديبع وبأو هيوهار نب قاحسإ لاق :مباسلا

 . رهشأ ةثالث نم لقأ يف قدصت الإو هب دهشت ام ىلع

 , ا ةرشع رهللا لق تلق نإ اذه اولاق اتوب نورشعو ةمست هلقأ :ةلباتلا لاق :نماك

لثو ةثالث نوكيف مايأ ةعبرأ دازي اًموي ةرشع ةسمحخ :انلق نإف
 الث رهطلا لقأ : اتلق ة نإو . نيثا

 "نر رشم ىدحإ ف لا یقالا ت ار نيثالثو نينثا ريصيف مايأ ةعبرأ كلذ ىلع دازي اًموي رشع

 لاقو ةر اب يف اعلا كالت نوينس يآ :ش  ىلامت هللا ءاش نإ ةدعلا باب يف اهنينسو) :م

 يف يقانغسلا مالك در يف لمكألا لاق سيار ريغ ةلاوحلا مق تح باتكلا ااه ةع رف لاق

يغبني ناکف « « ةلاوح ال ادعو ىمسي اذه لثم نألف درلا امأ . ىنعملاو ظفللا ثيح نم در رو ةلاوحلا
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 نأ زوجيف ٠ باتكلا اذه نم ةدعلا باب يف لقي مل هنإف ىنعملا امأو « زجنم ريغ دعو : لوقي نأ _
 . یهتنا « رخآ باتک نم ةدعلا باب يف ازجنم هدعو نوکی

 نع مهنم دحآ بجي ملاذه عمو « يكاكلا هخيش نم هذخأ ىنعملا ةهج نم يذلا : تلق
 . بتكلا نم هریغب هلاغتشا ببسب هئافو نع لهذ هنکلو « دعو هن : لاقي نآ نکیو اذه

e 
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 ءاليإلا باب
 ؛لوم وهف رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال هللاو : لاق وأ « كبرقأ ال هللاو : هتأرمال لجرلا لاق اذإ

 (ءاليإلا باب) :م

 ‹ فلح يأ « ءاليإ يلوي ىلآ نم ردصم وهو « ءاليإلا مكح يف باب بابلا اذه يأ :ش

 ةبكرك تايلأ ةيلألا عمجو [. . .] ءةغل نيميلا ةيلألاو ءاليإلا : يكاكلا لاق . ةيلألا مسالاو

 عمجلاو «ةليعف ىلع ةغل نيميلا ةيلألاو « فلح ىنعمب « دريال ءاليإلا : يرهوجلا لاقو . تابكر

 اهنوكسل ءاي واولا تبلق ءالوألا ءاليإلا لصأ : تلق .ةزمهلا ثيلثتب ةؤلألا كلذكو ءءايلإلا

 مسقلاو لعفلا ىلع نيميلا فلحلاو عانتمالا ىلع فلحلا : ينانيغرملا يفو . اهلبقام راسكناو

 : طرشو ءادعاصف رهشأ ةعبرأ ةحوكنملا نابرق كرت ىلع فلحلا وهو اًعرش ريسفت ءاليإلل مث
 وهو : مكحو « قالطلا لهأ نم نوكي نأ وهو : لهأو «ةحوكنملا ىلع اًدوقعم نيميلا نوك وهو

 ء هيف فالخلا يتأب ام ىلع «روهمجلا دنع رهشأ ةعبرأ يهو : ةدمو ءةرافكلاب قلعتملا ثنحلاب هقلعت

 يعجرلا قالطلا ببس يف امك ةقفاوملا مدعو ةرجاشملا مايق وه : ببسو

 هنأ الإ ‹قالطلا نم عون علخلا نأل « ءاليإلا لبق علخلا ركذي نأ سايقلا ناك : يزارتألا لاقو

 نم ركنم راهظلا نأل ‹راهظلا نع علخلا مدقو ءءاليإلا نع رخأف قالطلا نع دعابت ضرخل ناك ال

 نم ةحابإلا ىلإ برقأ راهظلا نأل ‹ ناعللا ىلع راهظلا مدق مث «كلذك علخلا سيلو « روزو لوقلا

 «دحلا بجي ةجوزلا ريغ ىلإ فيضأ ول انزلاب فذقلا وهو ناعللا ببس نأ ليلدب « ناعللا

 .دحأل ةبئاش الب ةضحم ةيصعم دحلل بجو ملاو

 :ش (لوم وهف رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال هللاو : لاق وأ « كبرقأ ال هللاو هتأرمال لجرلا لاق اذإ) :م

 لوم وه اهيفف ادبأ كبرقأ ال هللاو : هلوق : امهو « ناتروص انهو «ضاق لالعإ لعأف يلوم هلصأ

 كلامو يعفاشلل افالخ ءاندنع لوم وه اهيفف رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال : هلوق يناشلاو ءاعامجإ

 نأ ىلع ءانب رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ىلع فلحي ىتح اًيلوم نوكي ال مهدنع نإف « قاحسإو دمحأو

 كلام دنع اموي ديزي ىتح رهشأ ةعبرأ ىلع ةدئاز ةدم نم دب الف رهشأ ةعبرأ دعب مهدنع ءيفلا

 رهشأ ةعبرأ نم رثكأ صبرتلا لعجي مل ثيح نآرقلا رهاظ مهلوق دريو « يعفاشلا دنع ةظحلو

 اذكف ‹ نيصبرتلا نيذه يف ةدايزلا زوجي الف « قالطلا ةدع يف ءورق ةثالثو ةافولا ةدع يف ارشعو

 . ءاليإلا ةدم يف

 ٠ قيلعت الو نيب ريخب نوكي ال ءاليإلا روهمجلاو مهباحصأو ةعبرألا ةمئألا دنع نأ ملعا مث

 يف يزارلا هلقن « ءاًيلوم ريصي ني ريغب هتأرما عامج كرت نم مصألا نب د ديزيو بيسملا نبا دنعو

 فلاخم ذاش هلک اذهو ءاّیلوم نوکیاهملکی ال فلح ول ء ءاملعلا ضعب نعو « «نآرقلا ماكحأ»
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 ةيآلا : ةرقبلا ) ةيآلا ... (اوءاف نإف رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤب نيذلل : ىلاعت هلوقل
 . ثنحلا بجوم ةرافكلا نأل« ةرافكلا هتمزلو هنيي يف ثنح رهشألا ةعبرألا يف اهئطو نإف »)7

 ةقيلطتب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهبرقي مل نإو «ثنحلاب عفترت نيميلا نأل؛ ءاليإلا طقسو
 ؛ يضاقلا قيرفتب هنم نيبت :- هللا همحر- يعفاشلا لاقو .ةنئاب

 .صنلل
 :ةرقبلا ) ةيآلا ... اوءاف نإف رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل :  ىلاعت هلوقل ) : م

 نإف قالطلا اومزع نإول : اهدعبو € ميحر روفغ هللا نإف» وهو ةيآلا مامت « اوءرقا يأ :ش ۲۲١( ةيآلا
 باتك يف يدحاولا لاق (ميلع عيمس هللا نإف قالطلا اومزع نإو * : اهدعبو € ميحر روفغ هللا

 ءاليإ ناك :لاق -هنع ىلاعت هللا ىضر- سابع نبا نع ءاطع ىلإ هدانسإب «نآرقلا لوزن بابسأ»
 لقأ هؤاليإ ناك نمف ءرهشأ ةعبرأ ىلاعت هللا هتقوف كلذ نم رثكأ وأ نيتنسلاو ةنسلا ةيلهاجل ا لهأ
 ‹ ةيلهاجلا لهأ رارض ءاليإلا ناك : لاق هنأ بيسملا نبا نع يكح مث «ءاليإب سيلف رهشأ ةعبرأ نم

 اهكرت ناكو ءاّدبأ اهبرقي ال نأ فلحيف « هريغاهجوزتي نأ بحي الو ةأرملا ديري ال لجرلا ناك
 « رهشأ ةعبرأ ةأرملا يف لجرلا دنع ام هب لجألا ىلاعت هللا لعجف ءلعب تاذ الو ايأ ال كلذك
 . ةيآلا ...  مهئاسن نم نولؤي نيذلل# : لزنأو

 نأل) :م نيميلا ةرافك يأ :ش (ةرافكلا هتمزلو هني يف ثنح رهشألا ةعبرألا يف اهنطو نإف) :م
 لاق .«نيطوسبملا »يف ةرافكلا همزلتف هيف ثنح دقو « فلح ءاليإلاو :ش (ثنحلا بجوم ةرافكلا
 ال روفغم راص ام لعفو ةرفغملا دعو ىلاعت هللا نأل « هنيي يف ثنحيو « هيلع ةرافك ال : يعفاشلا
 يف اذه نكلو ءايندلا يف ةرافكلا بوجو يفاني الف « ةرخآلا يف ةرفخملا : انلق . ةرافكلا [هيف]بجت
 .روهمجلاو دمحأو كلام لاق هبو ءانبهذمك حصألا وهو ةرافكلا بجت ديدجلا يفو « ميدقلا هلوق

 . سانلا نسحلا فلاخ : ةداتق لاقو « كلذ يف هيلع ةرافك ال : يرصبلا نسحلا لاقو

 تضم ىتح اهبرقي مل نإو) :م عامجإلاب اذهو :ش (ثنحلاب عفترت نيميلا نأل ؛ ءاليإلا طقسو) :م
 نسحلاو ءاطعو حيرشو قورسمو ديز نب رباج لوق وهو :ش (ةنئاب ةقيلطتب هنم تناب رهشأ ةعبرأ
 نب ةصيبقو يروثلا نايفسو يعازوألا نمحرلا دبعو يبعشلا رماعو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا

 لوق وهو « ةيعجر ةقلط عقي :لاق نم مهيفو . ىليل يبأ نباو جيرج نباو ةمقلعو ةمركعو بيؤذ
 يف اذكه «يرهزلاو لوحكمو ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأو بيسملا نب ديعس
 . روكذملا ركب يبأو لوحكمو يرهزلا مهو ءريغ ال ةثالث نع اذه :«ىلحملا »يفو « فارشألا»

 نم ىبأ اذإو «ةدملا يضم دعب فقوتي ينعي :ش (يضاقلا قيرفتب هنم نيبت : يعفاشلا لاقو) :م
 : «طوسبملا» ىفو « ةيعجر ةقيلطت اهقيرفت ناك ةأرملا تبلط اذإ امهنيب يضاقلا قرف ةقرفلاو ءيفلا
 نأ الإ اهيلع هل ةعجر ال كلام دنع الإ مهبتك يف كلذ تدجوامو : يكاكلا لاق . ةنئاب ةقيلطت
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 هنأ انلو . ةنعلاو بجلا يف امك حيرستلا يف هبانم يضاقلا بونيف « عامجلا يف اهقح عنام هنأل

 ‹ نامثع نع روثأملا وهو ةدملا هذه يضم دنع حاكنلا ةمعن لاوزب عرشلا هازاجف اهقح عنمب اهملظ

 ةيعجر اهقلطي نأ مكاحلل : دمحأ لاقو . حاكنلا خسفي وأ اًنالث وأ نيتنث مكاحلا اهقلطي الو ءاهأطي

 يعفاشلا لاق امك ةيعجر اهقلطي نأ هدنع راتخملاو «حاكنلا خسفي وأ اًنالث وأ نيتنث وأ ةنئاب وأ

 نأ ىلإ هسبحيو طوسب هربجي نكلو «ةنئاب ةقيلطت مكاحلا قلطي ال : ةيرهاظلا تلاقو «كلامو

 ةدئاف ال ذإ ةنئاب ةقلط مكاحلا اهقلطي : روث وبأ لاقو « يدقلا يف يعفاشلا لاق هبو «اهقلطيو ءيفي

 . ةنعلا ةقرفك راصف رمألا دوعيو اهعجاري ال هنإف « ةعجرلا يف

 رارضإلا هدصقب ءاليإلا توبث يأ :ش (عامجلا يف اهقح عنام) :م يلوملا نأل يأ :ش (هنأل) :م

 بحجلا يف امك) :م ناسحإلاب :ش (حيرستلا يف هبانم يضاقلا بونيف) :م عامحلا يف اهقح عنم تنعتلاو

 هجو .اتينع وأ اًبوبجم اهجوز تدجو اذإ اميف قيرفتلا يف هبانم يضاقلا بوني يأ :ش (ةنعلاو

 . فورعم اب كاسمإلا توف دنع اهنع ررضلا عفد : سايقلا

 لاوزب عرشلا هازاجف) :م ةدملا يف ءطولا وهو هيلع قحتسملاو :ش (اهقح عنمب اهملظ هنأ انلو) :م

 يعجرلاب صلختلا لعجي الو قيلعتلا ررض نع اهل اًصيلخت :ش (ةدملا هذه يضم دنع حاكنلا ةمعن

 دعب جوزلا اهبرقي ال ثيحب « ةيلهاجلا يف روفلا ىلع اًتئاب اًقالط ناك ءاليإلا نألو ءاّتئاب عقوف
 تلصحف « ةدملا ءاضقنا ىلإ (رهشأ ةعبرأ صبرت # : ىلاعت هلوقب ًالجؤم عرشلا هلعجف ادبأ ءاليإلا

 . لجؤم هنكل نئاب ءاليإلاب عقاولا نأ ىلإ ةراشإلا

 نع) :م يورم ءاليإلا ةدم يضم دعب ةنونيبلا عوقو وهو « انبهذم يأ :ش (روثأملا وهو) :م

 ءاطع نع رمعم انثدح هفنصم يف قازرلا دبع هاور دقف نامشع نع روثأم ا امأ :ش (يلعو نامثع

 ىلاعت هللا يضر-تباث نب ديزو نافع نب نامشع نأ نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع ىناسارخلا

 ءاهسفنب قحأ يهو «ةدحاو ةقيلطت يهف رهشأ ةعبرأ تضم اذإ ءاليإلا يف نالوقي اناك -امهنع

 نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبع ءاهقفلا دنع مهو :ش (ةثالثلا ةلدابعلاو) :م ةقلطملا ةدع دتعتو

 نباو ‹ رمع نبا : ةعبرأ مه نيثدحملا دنعو « - مهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نب هللا دبعو سابع

 رابك نم هنأل « دوعسم نب هللا دبع مهيفاوركذي ملو « ورمع نباو « ريبزلا نباو « سابع

 . ؟برغملا» يف اذك « مهيف لخدي الف « ةباحصلا

 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ؟أطوملا» يف ثدح اكلام نأل ءرظن هيفو : يزارتألا لاقو

 هيلع عقب مل هتأرما نم لجر ىلآ اذإ : لوقي ناک هنآ - هنع یلاعت هللا يضر - بلاط يب نب يلع

 ىور كلذكو «ءيفي نأ امإو «قلطي نأ امإف فقوت ىتح رهشألا ةعبرألا تضم نإف . قالطلا

 رمع نباو يلعو نامثع نع كلذ لقنو «قلطي ىتح ‹قالطلا عقي ال هنأ«حيحصلا» يف يراخبلا
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 ‹ ةيلهاجملا يف ًاقالط ناك هنألو ‹ ةودق مهب ىفكو « نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر تباث نب دیزو

 اهنأل ؛ تطقس دقف .رهشأ ةعبرأ ىلع فلح ناك نإف.ةدملا ءاضقنا ىلإ هليجأتب عرشلا مكحف

 عفترتل ثنحلا دجوي ملو ةقلطم اهنأل ؛ ةيقاب نيميلاف دبألا ىلع فلح ناك نإو . هب ةتقؤم تناك

 قالطلا رركتي ال هنآ الإ « هب

 نباو يلعو نامثع نأ ملعف « يب يبنلا باحصأ نم الجر رشع ينثاو « ةشئاعو ءادردلا يبأو

 ةبيش يبأ نبا ىور :تلق . ىهتنا . يراخبلا لاق ام ىلع « «ةيادهلا» بحاص لاق امك سيل رمع

 نباو سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بيبح نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح « هفنصم يف
 ةقيلطت يهف رهشأ ةعبرأ تضم ىتح في ملف ىلآاذإ : الاقو . - مهنع ىلاعت هللا يضر - رمع

 نيريس نباو« نسحلاو « قورسمو «يعخنلاو « يبعشلاو « ةيفنحلا نبا نع هوحن جرخأو « ةنئاب
 . یھتنا « - مهنع ىلاعت هللا يضر- ةملس يبأو « ملاسو ‹ةصيبقو <«

 هلاق يذلا كلذكو « هلاق ام لثم رمع نبا نع «ةيادهلا» بحاص هلاق يذلا نأ ملع دق :تلق

 . قازرلا دبع نع نآلا رم امك «هلاق ام لثم يلعو نامثع نع

 كاحضلا نب تباث نب ديز هاور يذلا قازرلا دبع نع نآلا رم دقو :ش (تباث نب ديزو) :م

 ىفك يأ «ةودق مهب ىفكو يأ :ش (ةودق مهب ىفكو) :م يب يبنلا يحو بتاك يراصنآلا

 ةباحصلا نم مهريغ كلذكو ءءادتقا تباث نب ديزو ةلدابعلاو يلعو نامشع نم نيروكذملاب

 . انباحصأ ىلع نيعباتلاو

 ءاضقنا ىلإ هليجأتب عرشلا مكحف « ةيلهاجلا يف اًقالط ناك) :م ءاليإلا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 ةنئاب ةقلط عقت الإو ةرافكلا همزلتو هنيمي يف ثدح ةدملا يف ءاف نإف ٠ صنلا يف ةروكذملا :ش (ةدملا

 . هنايب رم امك ةدملا يضمب

 كبرقأ ال هللاو : لاقو فلح لجرلا ناك نإف يأ :ش (رهشأ ةعبرأ ىلع فلح ناك نإف) :م

 ولخي ال :لاقي نأ وهو « ةدملا يف ءطولا مدع ريدقت ىلع ءاليإلا مكح لصفلا اذهو « رهش ةعبرأ

 « نيميلا تطقس دقف) :م ةدملا تضمف رهشأ ةعبرأ ىلع فلحي نأ : امهدحأ : نيرمألا دحأ نم

 ىلع فلح ناك نإو) :م :هلوق وه رخآلاو «رهشأ ةعبرأ ىلع فلحي يأ :ش (هب ةتقؤم تناك اهنأل

 تضمو دبألا ركذ نودب طقف كبرقأ ال هللاو : لاق وأ ءادبأ كبرقأ ال هللاو : لاق نأب :ش (دبألا

 ناكف ‹ تقولا نع ةقلطم نيميلا نأل يأ :ش ( ةقلطم اهنأل ةيقاب نيميلاف) :م ةنونيبلا تعقوو ةدملا

 عفترتل يأ :ش (هب عفترتل) :م ءطولا وهو «ثنحلل بجوملا ينعي :ش (ثنحلا دجوبي ملو) :م ادبؤم

 . اهلاح ىلع تيقبف ةدبؤم تناك اهنأل .ثنحلاب نيميلا

 دجو یتح ‹«ثنحلا مدعل ةيقاب نيميلاو : هلوق نم ءانشتسا :ش (قالطلا رركتي ال هنآ الإ) م
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 نإف « ءاليإلا داع اهجوزتف داع نإف .ةنونيبلا دعب قتحلا عنم دجوي مل هنأل « جوزتلا دوجو لبق

 اهقح تبث جوزتلاب و « اهقالطإل ةيقاب نيميلا نأل ٠ ىرخأ رهشأ ةعبرأ يضمب تعقو الإو اهئطو
 تعقوو ءاليإلا داع اًنلاث اهجوزت نإف . جوزتلا تقو نم ةدملا هذه ءادتبا ربتعيو ملظلا ققحتيف

 . هانيب امل اهبرقي مل نإ ىرخأ رهشأ ةعبرأ يضم

 . ىرخألا ةدملا يضمب قالطلا رركتي ال هنكل « ةرافكلا همزلي ءطولا دعب ءطولا

 : يكاكلا لاق . ًالثم رهطلا ةدتم تناك نأب ةدعلا يف تناك نإو :ش (جوزتلا دوجو لبق) :م

 لبق ىرخأ رهشأ ةعبرأ يضم دعب نيميلا دقعني : لاق هنإف « يعربلا لهس يبأ لوق نع زارتحا اذه
 ملو رهشأ ةعبرأ تضم املك ءاليإلا ىنعم نأل ةعلاثلا اذكو ءاهيضم ةقيلطت عقتو اهتدع ءاضقنا
 . اذه اذكف « هانيب ام هيف مكحلا ناك اهب حرص ولو . قلاط تنأف اهيف كبرقأ

 ةلأسملا هذه يف صن الو : «ريبكلا عماجلا حرش» يف يفسنلا خيشلا لاقو : يزارتألا لاقو

 ركب وبأ خيشلا ناك : اهيفانخياشم فلتخاو . دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ نع ينعي

 وبأ خيشلاو ‹ يضايعلا دمحأ نبا ليلجلا هيقفلاو « يناديملا ميهاربإ نب دمحم هيقفلاو «شمعألا

 :نالوقي ظفاحلا قاحسإ وبأ هيقفلاو « لضفلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا خيشلاو « يخركلا نسحلا

 : لهس نبا هيقفلا لاقو . ةدعلا يف وهو ةدملا ترركت نإو ءاهنم ىلوملا ىلع قالطلا رركتي ال

 .همالك انمدقو « ةدملا رركتب قالطلا رركتي

 ال ذإ :ش (ةنونيبلا دعب قحلا عنم دجوي مل هنأل) :م هلوقب فنصملا هيلإ راشأ دقف ءالؤه هجو امأف

 اذه داع نإو يأ :ش ( اهجوزتف داع نإف) :م ا0ًلاظ لجرلا نوكي الف « ةنونيبلا دعب عامحجلا يف اهل قح

 ءءاليإلا داع) :م اهتدع ءاضقنا دعبو «رهشأ ةعبرأ يضم ةنونيبلا دعب ةأرملا هذه جوزتو يلوملا لجرلا

 ةيقاب نيميلا نأل «ىرخأ) :م ةقلط :ش (رهشأ ةعبرأ يضمب تعقو الإو) :م ةدملا يف :ش (اهتطو نإف

 (ملظلا ققحتيف) :م هنيي ءاقبل كلذ جوزلا عنم دقو ءءطولا وهو :ش (اهقح تبث جوزتلابو اهقالطإل

 (جوزتلا تقو نم) :م يناثلا ءاليإلا ةدم يآ :ش (ةدملا هذه ءادتبا ربتعيو) :م نئابلا قالطلاب لوؤيف :ضش

 ال قالطلا تقو نم ربتعي ءاليإلا كلذ نإف ةدعلا ءاضقنا لبق اهجوزت اذإ امع زارتحا اذه ليق :ش

 . يشاترمتلا هركذ اذك « جوزتلا تقو نم

 . هجو لكلو « اًيناث خسنلا ضعب يفو : يزارتألا لاق :ش ( اًنلاث اهجوزت نإف) :م

 . ءاليإلا لبق جوزتلا ىلإ رظنلابف : لوألا امأ

 (ىرخأ رهشأ ةعبرأ يضمب تعقوو ءاليإلا داع) :م ءاليإلادعب جوزتلا ىلإ رظنلابف : يناثلا امو

 ءاهقالطإل ةيقاب نيميلا نأل « هلوق ىلإ هب راشأ :ش (هانيب امل اهبرقي مل نإ) :م ىرخآ ةقلط يأ :ش

 . ملظلا ققحتيف اهقح تبث جوزتلابو



 هنيمي نع رفك اهئطو نإف ثنحلا مدعو اهقالطإل ةيقاب نيميلاو . لبق نم رم دقو ءةيفالخلا رييختلا ةلأسم عرف يهو« كلم ا اذه قالطب هديقتل قالط ءاليالا كلذب عقي مل رخآ جوز دعب اهجوزت نإف

 هللا يضر- سابع نبا لوقل ؛ ايلوم نكي مل رهشأ ةعبرأ نم لقآ ىلع فلح نإف « ثنحلا دوجول
 ‹رهشأ ةعبرأ نود اميف ءاليإ ال :-هنع

 ةلزنمب هنأل :ش (كلملا اذه قالطب هديقتل قالط ءاليإلا كلذب عقي مل رخآ جوز دعب اهجوزت نإف) :م
 :م قيلعتلا هيف لصح يذلا كلملا كلذ قالط يف رصحني قالطلا قيلعتو « نابرقلا مدعب قيلعتلا
 رفزل اًقالخ ءاندنع قيلعتلا لطبي هنإف :ش (ةيفالخلا رييختلا ةلأسم عرف) :م ةلأسملا هذه يأ :ش (يهو)
 قالطإل يأ :ش (اهقالطإل ةيقاب نيميلاو) :م قالطلا يف نايألا باب يف يأ :ش ( لبق نم رم دقو) :م
 يأ ءاهقالطإ ىلع فطع رحلاب :ش (ثنحلا مدعو) :م ثلاثلا قالطلا دعب ةيقاب نوكتف « نيميلا
 مدعلو يأ اهقالطإ ىلع فطع رج لاب ثنحلا مدعو ثلاثلا قالطلا دعب ةيقاب نوكتف نيميلا قالطإل
 مث اهبرقي ال هتأرما نم لجرلا ىلآ اذإو :؛طوسبملا» يف لاق < اهأطي مل اذإ اميف مالكلا ذإ .ثنحلا
 تاقيلطتلا ىلع دقعني اغإف «لجؤم قالط ءاليإلا نألو ءرفزل اًقالخ ءاندنع ءاليإلا لطبي اهقلط

 مث تارم ثالث ءاليإلاب تناب ول اذكو ءاهيلع ثالثلا عوقو دعب اهنم ءيش قبي ملو « ةكولمملا
 اهقالطإو « نيميلا ءاقبلف ءطولا دنع ةرافكلا امأو . رفز دنع الإ الوم نوكي رخآ جوز دعب اهجوزت
 . ثنحلا دوجو

 فلح نإف) :م ةرافكلا تبجوو تلحنا نيميلاف :ش (ثنحلا دوجول هنيمي نع رفك اهئطو نإف) م

 كبرقأ ال : لاق وأ ««طوسبملا عضو وهو ارهش كبرقأ ال لوقي نأب :ش (رهشأ ةعبرأ نم لقأ ىلع
 نب ديعس مهنم ءاملعلا رثكأو < ةعبرألا ةمئألا لاق هبو :ش ( اًبلوم نكي مل) :م رهشأ ةئالث وأ نيرهش

 . نآرقلا صن وهو رذنملا نبا هراتخاو « ديبع وبأو « روث وبأو « يعازوألاو «٠ سوواطو « ريبج

 وأ ةدملا ليلق ىلع فلح نم : قاحسإو ىليل يبأ نباو دامحو ةداتقو يعخنلا ميهاربإ لاقو
 يفو «ةيرهاظلا تلاق هبو « ةثالشب ةدملا كلت برضتو «لوم وهف رهشأ ةعبرأ اهكرتفاهريثك

 حص ال سابع نبا لوق ىلإ عجر مث « هب لوقي - هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح وبأ ناكف ريرحتلا
 . هدنع

 يف لاق :ش (رهشأ ةعبرأ نود اميف ءاليإ ال :- امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا لوقل) :م

 نعاوتكس حارشلا نم هريغو « هب ىفتكاو يزارتألا هلقن اذك « سابع نبا نع كلذ انغلب : لصألا
 . كلذب نوضري ال ماصخألاو « هجيرخت

 رماع نع ديعس نع رهسم نب يلع ثيدح [نم](هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا اذه ىور :تلق
 دحلا غلبي مل ام ةثالث وأ نيرهش وأ ارهش هتأرما نم ىلآ اذإ : لاق سابع نبا نع ءاطع نع لوحألا
 . يبعشلاو ريبج نب ديعسو سوواطو ءاطع نع هوحن جرخأو . ءاليإب سيلف
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 هللاو : لاق ولو . هيف قالطلا مكح تبثي ال هلثمبو عنام الب ةدملا رثكأ يف اهنابرق نع عانتمالا نألو

 راصف « عمجلا فرحب امهنيب عمج هنأل؛ لوم وهف نيرهشلا نيذه دعب نيرهشو نيرهش كبرقأ ال
 «عمجلا ظفلب عمحلاك

 «ةدمب صبرتلا ديقو ءاليإلا قلطأ ىلاعت هنأل ءارهاظ صنلل ةفلاخم سابع نبا ىوتف : ليق نإف

 «رهشأ ةعبرأ صبرت همزلي ةعاس وأ مويك ةريسي ةدم ولو هتأرما نم ىلآ نم نأ يضتقي كلذو

 . سابع نبا ىوتفب زوجي ال وهو «صنلا ىلع ةدايز ةدمب دييقتلاف
 . ةيعرشلا تاردقملا يف هل لخد ال يأرلا نأل « هدييقتل ال صنلل اًريسفت هاوتف نأب : بيجأو

 نابرقلا نع عانتمالا نأل يأ «نأل ربخ :ش (عنام الب ةدملا رثكأ يف اهنابرق نع عانتمالا نألو) :م

 انهو « ءيش مزليو «ةدملا يف اهنابرق كرت نم يلوم ا نأ هنايب نيميلا عناملاب دارأو ٠ عنام الب لصاح
 نم ةدملا يف اهتعماجم كرتول امك ءايلوم نكي ملف «ءيش ريغ نم رهشلا يضم اهنابرق نم نكمتي
 عانتمالا نأل « مزال ريدقتب سيل ةدملا رثكأ : ليقو : يزارتألا لاقو .«طوسبملا» يف اذك « نيمي ريغ

 ةثالث يضم دعبف « ًالثم رهشأ ةثالث اهبرقي ال فلح نأب ةدملا لقأ يف نوكي ابر عنام الب نابرقلا نع

 - «ةيادهلا »بحاص لاق ولف «ةلاحم ال عنام الب هيف عانتمالاو «ةدملا مات ىلإ رخآ ارهش ىقبي رهشأ

 . لمشأو معأ ضعبلا نأل «ىلوأ ناكل ةدملا رثكأ يف : هلوق لدب ةدملا ضعب يف -ىلاعت هللا همحر

 موزل وهو عنام الب هلوق رهشأ ةثالثب ًالثم وه ءاليإلا ةدم يأ « ةدملا رثكأ : هلوق يف يكاكلا لاقو

 رثكأ يف نابرقلا نع عانتمالا نوكي الف ءرهشأ ةثالث ىلع فلحي نأ زاوجل لكشم وه : ليق . ءيش

 روهمجلا دنعف ارهش اهبرقي ال فلح نميف لصألا يف ةلأسملا عضو نأ : هنع بيجأو « عنام الب ةدملا

 : هباوج يف لاقو «قلطت رهشأ ةعبرأ اهبرقي مل ول ىتح اًبلوم نوكي ىليل يبأ دنعو . اًبلوم نوكي ال
 هذه نم رهشأ ةثالث يف مودعم نيميلا وهو عناملا نأل « عنام الب ةدملا رثكأ يف نابرقلا نع عانتمالا

 اهنأل «فلحلا اذه رابتعاب رثكأ اهامس « ةدملا عمج وهو رهشأ ةعبرأ رثكألاب دارملا : ليقو . ةدملا

 .ةدملا كلت نود يتلا روصلا عيمج يف دوجوم ريغ عناملا نأ كش الف كلذك ناك اذإو ءاهنم رثكأ

 لاق ول نأ حصي اغإو «فيعض اذهو « ضعبلا ءافتناب عومجللا ءافتنال ضعبلا يف عناملا دجو نإو

 . اًمحقم عقو رثكألا ظفل : ليقو .«يفاكلا» يف اذك « نيتدملا رثكأ

 هنأل :ش (هيف قالطلا مكح تبثي ال) :م نيمي عنام الب وهو عانتمالا اذه لثمو يأ :ش (هلثمبو) :م

 . ءاليإلا ققحتي الف ءيش الب ةدملل ضعب يف نابرقلا هنكمي

 امهنيب عمج هنأل ؛لوم وهف نيرهشلا نيذه دعب نيرهشو نيرهش كبرقأ ال هللاو : لاق ولو) :م

 (هعمجك راصف ) :مخسنلا ضعب يفو :ش (عمجلا ظفلب عمحلاك راصف) :م واولا وهو :ش (عمجلا فرحب

 امو ءاًيلوم نوكيف «رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال : لاق هنأك راصف يأ « عمجلا ظفلب يلوملا عمجك يأ:ش

 ول اذكو « مايأ ةثالث نيميلا ةدم ريصي نيمويو اًموي كملكأ ال : لاق ول اذهلو . فالح هيف يكح
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 يناثلا نأل ؛ اًيلوم نكي مل نيلوألا نيرهشلا دعب نيرهش كبرقأ ال هللاو : لاق مث اموي ثكم ولو

 اًموي الإ رهشأ ةعبرأ ةيناثلا دعبو ‹ نيرهشب ىلوألا نيميلا دعب اعونم راص دقو« ًادتبم باجيإ
 اًقالخ« اًيلوم نكي مل اًموي الإ ةنس كبرقأ ال هللاو : لاق ولو .عنملا ةدم لماكتت ملف « هيف ثكم

 ًارابتعا اهرخآ ىلإ ءانثتسالا فرصي وهو «رفزل

 عماوج» يفو .«ناخ يضاق» يف اذك نيرهش لجألا ناك نيرهشو نيرهش ىلإ اذه تعب :لاق

 دعب نيرهشو : لاق وأ «نيرهش لبق نيرهشو نيرهشو نيرهش كبرقأ ال هللاو : لاق «هقفلا

 . رهشأ ةعبرأ هلوقك وهف « نيرهش

 «ةعاس يبوبحملا حرص اذكو «ةعاس وأ اموي ناخ يضاق حرص :ش ( اًموي ثكم ولو) :م

 يبأو ةفينح يبأ دنع ريخي دحتم موي نم لقأ امهو «سلاجم وأ نيسلجم يف نيميلا ريركت : ليقو
 نيرهشلا دعب نيرهش كبرقأ ال هللاو : لاق مث) :م ةيقافتا ةلأسملا نوكتل مويب هثكم ديقف «فسوي

 يناثلا مالكلا يأ :ش ( يناثلا نأل) :م روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( اًيلوم نكي مل نيلوألا

 دعبو ‹ نيرهشب ىلوألا نيميلا دعب اًعونم راص دقو ) :م أدتبم نيي باجيإ يأ :ش ( أدتبم باجيإ) :م
 نوكي الف :ش (عنملا ةدم لماكتت ملف هيف ثكم اًموي الإ رهشأ ةعبرأ) :م ةيناشلا نيميلا يأ :ش ( ةيناثلا

 ثكي ملو «يفنلا فرح الو فوطعملا يف ىلاعت هللا مسا دعي ملاذإ هنأ كلذ يف لصألاو . الوم

 دحأ تافاذإ امأو . ىلوألا ةلأسملا يف امك «هيلع فوطعملا مكح يف فوطعملا لخد ةعاس امهنيب

 رومألا تاوفل اًيلوم ةيناثلا ةلأسملا ىف نوكي ال اذه ىلعو أدتبم اًباجيإ ناك دقف ةروكذملا رومألا

 هركذ ام رخآ ىلإ اًعونم راص دقف «يفنلا فرحو هللا مسا ةداعإ ءاًموي ثكملا دوجول ةثالثلا

 . ناترافک نابرقلاب همزلیو « نیینشتسم نینییب همالک نوکی انه اًیلوم نکی مل اذإو .فنصملا

 ول نكلو «قالطلا عوقو ىح يف :ش (اًيلوم نكي مل اًموي الإ ةنس كبرقأ ال هللاو : لاق ولو) :م

 نكي مل :هلوق نم دارملا : يزارتألا لاقو . ةعيرشلا جات هلاق « ةرافكلا همزلت ةدملا هذه يف اهبرق

 يقبو «سمشلا بورخغب مويلا كلذ ىضمو اًموي اهبرق اذإ اًيلوم نوكي هنأل «لاحلا يف يأ اًيلوم

 ةرم اهبرق اذإ الإ الوم نوكي ال رهشأ ةعبرأ قبي مل نإف . ادعاصف رهشأ ةعبرأ ةنسلا مات يأ «هدعب

 حرش و« طوسبملا» يف صن كلذ ىلعو ءادعاصف رهشأ ةعبرأ ةنسلا يف نابرقلا دعب يقبف

 .«يواحطلا

 يقهيبلا ةمئألا سمش ركذو . يعفاشلا لاق هبو «هدنع اًيلوم نوكي هنإف :ش (رفزل اًقالخ) :م

 اًلوم ريصي الو ءاًسايق اًوم ريصي : لاقو . ناسحتساو سايق هيف «لماشلا» باتك يف
 « هطوسبم يف يسخرسلا ةمئألا سمشو «يفاكلا» يف مكاحلا امهركذي ملو ءاًتاسحتسا

 :م رفز يأ :ش (وهو) :م كلذ ريغو «يواحطلا حرش» يف امهركذي ملاذكو .«يفاكلا حرش»وهو

 ارابتعا) :م ةنسلا رخآ ىلإ يأ :ش (اهرخآ ىلإ) :م اًموي الإ : هلوق وهو :ش (ءانئتسالا فرصي)
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 انهاهو « همزلي ءيشب الإ رهشأ ةعبرأ نابرقلا هنكمي ال نم يلوم ا نأ انلو . عنملا ةدم تمت ةراجإلاب

 حصت ال اهنإف اهحيحصتل رخآلا ىلإ فرصلا نأل ؛ ةراجإلا فالخب ركنم موي ىنثتسملا نأل « هنكمي

 طوقسل اًيلوم راص رثكأ وأ رهشأ ةعبرأ يقابلاو موي يف اهبرق نإف .نيميلا كلذك الو ريكنتلا عم

 هنكمي هنأل ؛ اًيلوم نكي مل اهب هتأرماو ةفوكلا لخدأ ال هللاو ةرصبلاب وهو لاق ولو . ءانئتسالا

 جحب فلح ولو : لاق . ةفوكلا نم جارخإلاب همزلي ءيش ريغ نم نابرقلا

 ناصقن الإ ةنسلا كبرقأ ال هللاو : لاق ولاذهلو « اًموي الإ ةنس هراد رجآ اذإ امك يأ :ش (ةراجإلاب

 رخآ ىلإ ءانثتسالا فرصيف يأ :ش (عنملا ةدم تمت) :م «قافتالاب ةنسلا رخآ ىلإ مويلا فرصي «موي

 . عنملا ةدم متت ةنسلا

 نكي يأ :ش ( هنكمي انههو همزلي ءيشب الإ رهشأ ةعبرأ نابرقلا هنكمب ال نم يلوملا نأ انلو) :م

 « اًيلوم نوكي الف ةنسلا مايأ نم ناك موي يأ «دحاو موي يف همزلي ءيش الب ةأرملا نابرق انه يلوملا

 ىلإ هفرص ربتعي الف ٤ ةنسلا لوصف يف عئاش لوهجم :ش (ركنم موي ىنثتسملا نأل) :م هلوقب اذه نيبو

 رخآ هب داري نأ ةرورض الب حصي ال ةلاهجلا عم نيميلا نأل « هتقيقح ىلع همالكل ءارجإ ةنسلا رخآ

 ةنسلا رخآ ىلإ يأ :ش (رخآلا ىلإ) :م مويلا فرص يأ :ش (فرصلا نأل ؛ ةراجإلا فالخب) :م ةنسلا

 :ش (ريكنتلا عم حصت ال) :م ةراجإلا نإف يأ :ش (اهنإف) :م ةراجإلا حيحصتل يأ :ش (اهحيحصتل) :م

 . ةعفنملا ءافيتسا نم نكمتلا وهو «دوصقملا لوصح مدعل

 اهبرق نإف) :م ناتلأسملا تقرتفاف « انركذ امك ةلاهجلا عم حصت اهنأل :ش (نيميلا كلذك الو) :م

 ةعبرأ يقابلاو) :م ةروكذملا ةلأسملا يف يأ «موي ضعب يف اهبرق ولو خسنلا ضعب يفو :ش (موي يف

 . بيرق نع هيف مالكلا رم دقو :ش ( ءانثتسالا طوقسل اًيلوم راص رثكأ وأ رهشأ

 (اهب هتأرماو ةفوكلا لخدأ ال هللاو) :م ةرصبلاب ناك هنأ لاحلاو يأ :ش (ةرصبلاب وهو لاق ولو) :م

 نم جارخإلاب همزلي ءيش ريغ نم نابرقلا هنكمي هنأل ءايلوم نكي مل) :م ةفوكلاب هتأرما نأ لاحلاو يآ :ش

 مكاحلا لاقو . ءاليإلا ىنعم ققحتي الف اهبرقيف رهشأ ةعبرأ يضم لبق هبئان وأ هليكول :ش (ةفوكلا
 مل قارعلا ضرأ يف وأ اذك رصم يف وأ ءاذك ناكم يف اهبرقي ال فلح نإو : «يفاكلا» يف ديهشلا

 . ثنح ريغب اهأطيف رهشأ ةعبرأ يضم لبق قارعلا ضرأ نم اهجرخي نأ ردقي هنأل ءاًيلوم نكي

 « رخآ دلب يف هتأرماو دلب يف ناك ول : «هقفلا عماوج» يفو . لوم وه : ىليل يبأ نبا لاقو

 لقأ يف نايقليف جرخت اهن زاوجل اًيلوم ريصي ال رهشأ ةينامث نم لقأ امهنيبو لخدأ ال هللاو : لاقو
 هؤيفف رهشأ ةعبرأ ةريسم اهنيبو هنيب ناك ول : ناخ يضاقو « ينانيغرملا يفو . رهشأ ةعبرأ نم
 . هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك جورخ ربتعي ملو «ناسللاب

 وأ ةرمعلا وأ تيبلا جح يلعف كتبرق نإ :ش (جحب فلح ولو) م : يرودقلا يأ :ش (لاق) م
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 ء ءازجلاو طرشلا ركذ وهو نيميلاب عنملا ققحتل لوم وهف قالط وأ قتع وأ ةقدصب وأ موصب وأ

 هيفو« هدبصع قتع اهنابرقب قلعي نأ قتعلاب فلحلا ةروصو « ةقشملا نم اهيف امل ةعنام ةيزجألا هذهو

 امهو ‹ ءيش همزلي الف نابرقلا مث ‹ عيبلا هنكمي لوق هنإف-هللا همحر-فسوي يبأ فالخ

 :ش (قتع وأ ةقدص وأ) :م ةنس موص يلعف كتبرق نإ : لاق نأب :ش (موصب وأ) :م هللا تيب ىلإ يشملا

 وهف) :م قلاط كترضف كتبرق نإ : لاق نأب :ش (قالط وأ) :م ةبقر قتع يلعف كتبرق نإ : لاق نأب

 نإ يتأي فالخ اهضعب يفف « انباحصأ نع ةياورلا رهاظ ىلع ةروكذملا روصلا لك يف :ش (لوم

 (ةيزجألا هذهو ءازجلاو طرشلا ركذ وهو « نيميلاب) :م نابرقلا نع :ش (عنملا ققحتل) :م ىلاعت هللا ءاش

 ‹طرشلا نم ةعنام يأ :ش (ةعنام) :م قالطلاو قتعلاو ةقدصلاو موصلاو جحلا ىلإ اهب راشأ :ش

 يف يأ :ش (اهيف ال) :م طرشلا ةرشابم نم عنام فلاحلا ىلع ةقشم هعوقو يف يذلا ءازجلا نأ ينعي

 نوكيف ‹ ةقشملا لصحتف « ةلاحم ال ءازجلا عقي طرشلا رشاب اذإ هنأل :ش (ةقشملا نم) :م ةيزجألا

 . رهظألا يف كلام لاق انلوقبو ءاعنام ءازجلا

 لاقو ء«ةيرهاظلا لوقك < ةيتاذلا هتافصب وأ «ىلاعت هللاب نيميلاب الإ نوكي ال ءاليإلا نأ هنعو

 لهأو زاجحلا لهأو يعخنلاو يبعشلا لاق هبو « ءاليإ يهف عامجلا تعنم نيي لك : سابع نبا

 .رذنملا نبا هراتخاو «ديبع وبأو روث وبأو قارعلا

 يل يهف عاملا تعلم نيب لك نأ رع يمفاشلا لوق يف حسا : دلتا نب لار

 لاقو .لومب سيلف[. . وأ نيتعكر ةالص وأ ةالص يلعف كتبرق نإ : لاق ولو . ديدحلا وهاذهو

 و ق ا ل

 ةحيبست وأ «سدقملا تيب يف ةالصلا وأ نآرقلا ةءارق وأ ةوالتلا ةدجس وأ ةزانجلا عابتا يلعف : لاق

 ناك نيع امل هنأل «حصي مل نيكسملا اذه ىلع اذكب قدصتأ نأ يلعف : لاق ولو .اًقافتا لوب سيلف

 . هب قدصتلا يوني نأ الإ « حصي مل نيكاسملا يف ةبه يلام يف اذكو ءدبعلا قح

 ءالؤه ىلع مهاردلا هذهب قدصتأ نأ يلعف كتبرق نإ : لاق ةفينح يبأ نع : ةنازخلا يفو

 وأ لاجدلا جرخي وأ ميرم نب ىسيع لزني ىتح كبرقأ ال هللاو : لاق ولو . اًيلوم رصي مل نيكاسملا
 نم حيحصلا وهو «اًناسحتسا لوم وهف اهبرغم نم سمشلا علطت وأ ةبادلا وأ جوجأمو جوجأي

 وهف بارغلا بيشي ىتح وأ ءامسلا يدعصت ىتح كبرقأ ال هللاو : لاق ولو . يعفاشلا بهذم

 . ايلوم ریصي

 نابرقب فلحلا ةروص نايب نيع اْغنإ :ش (هدبع قتع اهنابرقب قلعي نأ قتعلاب فلحلا ةروصو) : م

 راشأ هطوسبم يف يسخرسلا ةمئألا سمش د هرکذ «فسوي يبأل اًفالخ هيف نأل « هدبع قتعب هتأرما

 نأب :ش (عيبلا هنكمي : لوقي) :م فسوي ابأ نإف يأ :ش (هنإف « فسوب يبأ فالخ هيفو) :م هلوقب هيلإ

 :ش (امهو ءيش همزلي الف) :م دبعلا عيب دعب هتأرما نابرق هنكمي مث يآ :ش (نابرقلا مث) :م هدبع عبي
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 قالط وأ اهقالط اهنابرقب قلعي نأ قالطلاب فلحلاو ءهيف ةيعناملا عنمي الف ‹ موهوم عيبلا نالوقي
 نكي مل ةنئابلا نم ىلآ نإو « اًيلوم ناك ةيعجرلا ةقلطملا نم ىلآ نإو .عنام كلذ لكو« اهتبحاص

 ولف «صنلاب انئاسن نم نوكت نم ءاليإلا لحموةنئابلا نود ىلوألا يف ةمئاق ةيجوزلا نأل ؛ اًيلوم

 ال هللاو :ةيبنجأل لاق ولو .ةيلحملا تاوفل ءاليإلا طقس ءاليإلا ةدم ءاضقنا لبق ةدعلا تضقنا

 عقو هجرخم يف مالكلا نأل ؛ ًارهاظم الو اًيلوم نكي مل اهجوزت مث يمأ رهظك يلع تن وأ كبرقأ
 نيميلا ذإ ؛ ثنحلا ققحتل رفك اهبرق نإو . كلذ دعب احيحص بلقنيالف « ةيلحملا مادعنال ًالطاب

 :م عيبي ال نأ لمتحيو « عيبي نأ لمتحي ينعي :ش (موهوم عيبلا :نالوقي) :م دمحمو ةفينح وبأ يأ
 كلي لاحب راص هنأ الإ ءءاليإلا طقس دبعلا عاب نإ نكلو ءءاليإلا يف يأ :ش (هيف ةيعناملا عنمي الف)

 ثرإب هكلم نإ اذكو ءءارشلا تقو نم ءاليإلا همزل هارتشا نإف «ءيش همزلي نأ ريغ نم اهنابرق

 طرش دوجول «نيميلا طوقسل اًيلوم نكي مل هارتشا مث هعابامدعباهعماج ولو . كلال اًقالخ

 هتوم دعب اهنابرق نم هنكيي هنأل ءءاليإلا طقس هعيبي نأ لبق دبعلا تام نإف . دبعلا عيب دعب ثنحلا

 . ءيش همزلي نا ريغ نم

 «يواحطلا حرش)» يف ركذ :ش (اهتبحاص قالص وأ قالط اهنابرقب قلعي نأ قالطلاب فلحلاو) :م

 ةروكذملا ةيزجألا لك يأ :ش (عنام كلذ لكو) :م اًبلوم نوكيال : لاق فسوي ابأ نأ «فلتخمملا»و

 . انركذ ام ىلع ءطولا نم عنام

 الإ ءاملعلا روهمجو ةعبرألا ةمئألا عامجإب :ش (اًلوم ناك ةيعجرلا ةقلطملا نم ىلآ نإو) :م
 (ىلوألا يف ةمئاق ةيجوزلا نأل؛ايلوم نكي مل ةنئابلا) :م ةقلطملا :ش ( نم ىلآ نإو) :م دمحأ نع ةياور

 نوكت نأ نم ءاليإلا لحمو) :م ةنئابلا ةقلطملا نود يأ :ش (ةنئابلا نود) :م ةيعجرلا ةقلطملا يف يأ :ش

 دعبو « ۲۲٠١( ةيآلا : ةرقبلا) € مهئاسن نم نولؤي نيذلل # : ىلاعت هلوق وهو :ش (صنلاب انئاسن نم

 نود قالطلا قح يف لوب سيل هنأ الإ « ةرافكلا همزلت اهثطو اذإ اهنكل « ةيجوزلا يفتنت ةنابإلا

 :م اندنع حابم اهأطو نأل «ةيجوزلا مايقل اهؤاليإ حصي ثيح « ةيعجرلا ةدتعملا فالخب « ةرافكلا

 ءاليإلا لحم نأل يأ :ش (ةيلحملا تاوفل ءاليإلا طقس ءاليإلا ةدم ءاضقنا لبق ةدعلا تضقنا ولف)

 اهبرق نإو ءاًيلوم نكي مل هدلو مأ وأ هتمأ نم ىلآ ولو :« يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاقو . تاف

 . رقك
 الو اًيلوم نکی مل اهجوزت مث «يمآ رهظك يلع تنأ وأ «كبرقأ ال هللاو : ةيبنجأل لاق ولو) :م

 دعب يأ :ش (كلذ دعب اًحيحص بلقني الف ةيلحملا مادعنال ًالطاب عقو هجرخم يف مالكلا نأل ؛ ارهاظم

 قح يف يأ :ش (هقح يف ةدقعنم نيميلا ذإ ثنحلا ققحتل رفك اهبرق نإو) :م ًالطاب مالكلا عوقو

 نود نيب ىلوألا نأل «يمأ رهظك يلع تنأ : هلوق يفال كبرقأ ال هللاو : هلوق يف اذه ء«ثنحلا
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 ناك نإو. ةدعلا ةدمك قرلاب فصنتتف ةنونيبلل ًالجأ تبرض ةدملا هذه نأل نارهش ةمألا ءاليإ ةدمو

 وأ «عماجت ال ةريغص وأ ءءاقتر وأ« ةضيرم ةأرملا تناك وأ« عامحجلا ىلع ردقيال اًضيرم يلوملا

 ةدم يف اهيلإ تئف هناسلب لوقي نأ هؤيفف ءاليإلا ةدم يف اهيلإ لصي نأ ردقي ال ةفاسم امهنيب تناك

 . ءاليإلا طقس كلذ لاق نإف  ءاليإلا

 . ةيناثلا

 يضر-باطخلا نب رمع لوق وهو «ادبع وأ اهجوز ناك ارح :ش (نارهش ةمألا ءاليإ ةدمو) م

 كلام نع ةياور وهو ‹يروثلاو يعخنلاو ةداتقو يبعشلاو نسحملا لاق هبو ‹ -هنع ىلاعت هللا

 ءاطع لوق وهو < ةمألاو ةرحلا ىلع نارهش دبعلا ءاليإ كلام بهذم نم روهشملاو « دمحأو

 رذنملا نباو هنع ةياورلا رهاظ يف دمحأو يعفاشلا لاقو .دمحأ ةياورو «قاحسإو يرهزلاو

 وبأو روث وبأ لاق هبو «رهشأ ةعبرأ لكلا ةدمو «ءاوس ةمألاو ةرحلاو دبعلاو رحلا نإ ةيرهاظلاو
 .نارهش ةمألا ءاليإ ةدمو «ناميلس

 يأ :ش (قرلاب فصنتتف «ةنونيبلل ًالجأ تبرض ةدم) :م ءاليإلا ةدم يأ :ش ( ةدملا هذه نأل) :م

 لاقو قرلا فصني ثيح :ش (ةدعلا ةدمك) :م ناتضيح اهتدعو ناتن اهقالط يف امك «قرلا ببسب

 ال : لوقي نأ لئاقل نأل ألجأ تبرض ةدم هلوقب فنصملا ليلعت يف يأ ءرظن هيف يل : يزارتألا
 دعب اريخم جوزلا نوكي يعفاشلاو كلام دنع نأل «ةنونيبلل ألجأ تعرش ءاليإلا ةدم نأ ملسن

 الف «ةدعلا يف تماد ام ةعجرلا اهيلع هل نوكي اهقلط نإف «قلطي وأ اهيلإ ءيفي نأ نيب ةدملا ءاضقنا

 سيقما نيب عماجلا مدعل ةدعلا ةدم ىلع اهسايق حصي الف « ةنونيبلل ألجأ ءاليإلا ةدم ذئنيح نوكي

 اًقصنم قرلا نوكيف دوجوم عماجلا : تلق . ىهتنا «ةنونيبلل ًالجأ ةدملا نوك وهو «هيلع سيقملاو

 . ةيلحملا لحل

 ةنيب يأ :ش (ءاقتر وأ ةضيرم ةأرملا تناك وأ «عامجلا ىلع ردقي ال اًضيرم يلوملا ناك نإو) :م

 (ةفاسم امهنيب تناك وأ) :م اهلثم :ش (عماجت ال ةريغص وأ) :م لايملا ىلإ قرط اهل نكي مل ينعي «قترلا
 ةدم يف اهيلإ لصي نأ ردقي ال) :م ادعاصف رهشأ ةعبرأ ةريسم نوكي نأب ةفاسم امهنيب نوكي نأب :ش

 . رفك اهبرق نإو :ش (ءاليإلا طقس كلذ لاق نإف ءاهيلإ تئف : هناسلب لوقي نأ هؤيفف ءاليإلا

 وأ « ةنعلا وأ بجلا وأ اهرغص وأ اهنرق وأ اهقترل اهعامج نع زجع ول :« هقفلا عماوج» يفو

 امهنيب وأ « ةزشان يهو فرعي ال ناكم يف تناك وأ « ةعنتم اهنوكل وأ «برحلا راد يف اًريسأ ناك
 وأ اهيلإ تئف : لوقي نأب ناسللاب هؤيفف ءثالثلا قالطلا ةداهشب امهنيب ىضاقلا لاح وأ رهشأ ةعبرأ

 . ةدملا مات ىلإ زجعلا مات طرشب اهءاليإ تلطبأ وأ اهتعجترا وأ اهتعجار وأ تعجر

 وه وأ ةنونجم يهواهنم ىلآ وأ : يواحطلا حرش يفو . اًسوبحم ناك وأ عئادبلا يفو

 نوكي ال كلذ نم هعني ودعلاو ناطلسلا نأ الإ «رهشأ ةعبرأ نم لقأ امهنيب تناك وأ ٠ سوبحم
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 ناكل اًشيف ناك ول هنأل يواحطلا بهذ هيلإو « عامجلاب الإ ءيف ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 یزاحی ال ملظلا عفترا اذإو « ناسللاب دعولاب اهؤاضرإ نوكيف « عنملا هركذب اهاذآ هنأ انلو . اًننح

 هؤيف راصو ‹ ءيفلا كلذ لطب ةدملا يف عامحلا ىلع ردق ولو . قالطلاب

 حرش» يف ركذام لمحي نأب سبح ا يف نيلوقلا نيب قرفي نأ نكيو : لاق . ناسللاب هؤيف

 ردان ناطلسلاو ودعلا عنمو « اهعماجيل هيلع لخدت نأو نجسلا ىلإ لوصولا ناكمإ ىلع«رصتخلملا
 . بلاغلاك ربتعي ملظبو «ناسللاب ءيفلا يف ربتعي ال قحب سبحلاو لاوزلا فرش ىلع

 ال ةريغص وأ ةضيرم تناك ول اًضيأ هيفو « هناسلو هبلقب هؤيف ضيرملا : «لمكألا ةنازخ» يفو

 ركذو . بلقلاب . بلقلاب ءيفلا نوكي ال : ينانيغرملا يفو « بلقلاب اضرلاب هؤيفف اهلثم عماجي
 يف لاق ينغملا يفو . اًتيف ناك هتقدص نإ ةدملا تضمو هناسلب ملكتي ملو « هبلقب ءاف ول يناجرجلا
 . كتعماج تردق ىتم ءيفلا

 «روث وبأ لاق هبو «ريبج نب ديعس لوق وهو :ش (عامجلاب الإ ءيف ال : يعفاشلا لاقو) :م

 رفعج وبأ مامإلا بهذ يعفاشلا لوق ىلإ يأ :ش (يواحطلا بهذ هيلإو) :م يقطانلا هراتخاو

 « رظن هيف : يزارتألا لاق . «ريغصلا عماجلا حرش يف مالسإلا رخف هنع لقن ام ىلع يواحطلا

 وأ ءاهنم رثكأو رهشأ ةعبرأ ةريسم هتأرما نيبو هنيب ناك نإ ناسللاب يلوملا يف لعج يواحطلا نأل

 . «هرصتخم)» يف اهبرق ىلإ ةعس ال ةضيرم يه وأ «ضيرم وهو ىلآ

 دنعامأو ءزجعلا دنع كلذ لعج هنآأل « هرظن دري هنع هلقن يذلا نأل ءدراو ريغ هرظن : تلق

 « يعفاشلل فالخ الو :اولاق ثيح يعفاشلا نع لقن كلذكو «لصألا وه عامحجلاب ءيفلاف ةردقلا

 .ءطولا نع زجعلا دنع هربتعي امغنإ ناسللاب ءيفلا ذإ

 ءةقرفلا مكح عانتماو ةرافكلا :نامكح ءيفلاب قلعملا نأل :ش (ائنح ناكل ايف ناك ول هنأل) :م

 ملظلا نع عوجر ءيفلا نع هقيقحتو . رخآلا يف اذكف « ةرافكلا قح يف ربتعي ال ناسللاب ءيفلا مث

 ناسللاب ءيفلا نكي مل اذإ ثنحلا وهو « هداضي اجب ربلا كرتو ربلا كرتب ءيفلا نوكيف « ربلاب قلعملا
 . اًنيف نوکی الف « ربلل اک رات ناسنإلا هب ریصي ال اًح

 اهقح عنمب يأ :ش (عنملا هركذب) :م ةأرملا ىذآ يأ :ش ( اهاذآ) :م جوزلا نأ يأ :ش (هنأ انلو) :م
 ةلاح عامجلا نعازجاع ناك اذإ جوزلا نأل :ش ( ناسللاب دعولاب اهؤاضرإ نوكيف) :م عامجملا نم

 هدصق اغإو « ذئنيح هيف اهل قح ال ذإ « عامجلا يف اهقح اهعنمب رارضأإلا هدصق نكي مل ءاليإلا
 نأل :ش (قالطلاب ىزاجب ال ملظلا عفترا اذإو) :م ناسللاب عفتري ملظلا اذه لثمو « ناسللاب شاحيإلا

 ىلوملا يأ « ردق نإف خسنلا ضعب يفو :ش (ةدملا يف عامجلا ىلع ردق ولو) :م ةيانجلا بج ةبوتلا

 هؤيف راصو) :م ناسللاب ناك يذلا :ش ( ءيفلا كلذ لطب) :م ءاليإلا ةدم يف اهعماجي نأ ىلع ضيرملا
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 مارح يلع تنأ هتأرمال لاق اذإو . فلحلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا ىلع ردق هنأل « عامجلاب

 ىف قدصي ال ليق «همالك ةقيقح ىون هنأل ؛ لاق امك وهف بذكلا تدر : لاق نإف « هتين نع لئس

 .ًارهاظ نيمي هنأل « ءاضقلا

 وهو :ش (فلحلاب دوصقملا لوصح لبق) :م عأمجلاب وه يذلا :ش (لصألا ىلع ردق هنأل «عامجمل اب

 . ةعبرألا ةمئألل هيف فالح الو « هتالص لالخ يف ءاملا دجو اذإ مميتملاك راصف « ناسللاب ءيفلا

 نع ضعبلا زات الو « هوجو لمتحم مهبم مالك اذه :ش ( مارح يلع تنأ هتأرمال لاق اذإو) م

 :ش ( لاق امك وهف بذكلا تدرأ : لاق نإف « هتين نع لئس) :م لاق كلذ لجألو « ةدارإلاب الإ ضعبلا

 ريغ الو « ءاليإلا قالط هب عقي الف «هل لالح اهنأل :ش ( همالك ةقيقح یون هنأل) :م اًبذک نوکی ينعي
 هللا نيبو هنيب اميف امأو .لالحلا ميرحت هنأل :ش (ارهاظ نيمي هنأل ؛ءاضقلا يف قدصي ال : ليقو) :م كلذ
 ال هنأ ؛امهيرصتخم» يف الاق امهنإف يخركلاو يواحطلا نع لوقنم لوقلا اذهو «قدصيف ىلاعت

 . ءاضقلا يف ءاليإلا لاطبإ يف قدصي

 : اًبهذم رشع ةسمخ ىلإ يقتري اديدش اًفالتخا مارحلا ةظفل يف ملعلا لهأ فلتخا دقو

 « سابع نباو « دوعسم نباو « رمعو «ركب يبأ لوق وهو « هتين نع لئس هنآ : لوألا

 نب ديعسو « سوواطو « ءاطعو «يرصبلا نسحلا لاق هبو « - مهنع ىلاعت هللا يضر -ةشئاعو

 وبأو « يعازوألاو « ةداتقو «راسي نب ناميلسو «دمحأ نع ةياورو «ريبج نب ديعسو ‹بيسلا

 . نی وه : لوقي سابع نبا ناکو . روث

 « مکحلا لاق هبو «رمع نباو «تباث نب ديزو يلع نع كلذ يور «ثالث مارحلا نآ : يناثلا

 .اهب لوخدملا ريغ يف يوني : لاق هنأ الإ كلامو « ىليل يبأ نباو

 .دمحأو ةبالق وبأ لاق هبو « سابع نبا نع يورم راهظلا ةرافك هيف نأ : ثلاثلا

 .رفزو ‹ يرهزلا لوق اذه « ناتنثف ناتنث ىونام ىلع وه : عبارلا

 . ناميلس ىبأ نب دامح لوق وهو « ريغ ال ةنئاب ةقيلطت هنأ : سماخلا

 الواهلحمب انأ ام :لاق - هنع ىلاعت هللا ىضر - ىلع نع يور «هيف فقوتلا : سداسلا

 . رتخاف تئش نإو مدقتت نأ كرمآ الو ٠ كيلع اهمرحمجب

 هيف ةيعفاشلا دنعو ىعخنلا نع ىرخأ ةياور كلذ يور « ءيشب سيلف هتين نكت ملاذإ : عباسلا

 : هجو ةثالث

 ةمألا ةمرح يف حيرص : كلاثلاو . ةرافكلا هيف نأ : يناثلا . يعخنلا نع ةياورلا لثم : اهدحأ

 ام ىلع وهف اًنالث وأ نيتنث ىون نإو « ةيعجر ةقلط يهف قالطلا هب ىون نإو . ةرحلا قح يف ةيانك
 . ةرافكلا الإ هيف سيلف يرحتلا ىون نإو «راهظ وهف اراھظ یون نإو « یون
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 لاق نإو «تايانكلا ىف هانركذ دقو « ثالثلا ىوني نأ الإ ةنئاب ةقيلطت ىهف قالطلا تدرأ لاق نإو

 ‹ راهظ وهف راهظلا تدرأ

 نب ةملس وبأ لاق هبو ‹ءيشب سيل اهنم ةعضب ميرحت لثم وهو يبعشلاو قورسم هلاق : نماثلا

 سيلف ةين هل نكي مل نإو «ثالثف اًنالث ىون نإو « ةنئاب ةدحاولا يف ىون ام ىلع وه : عساتلا

 . يروثلا بهذم وهو ٠ء يشب

 سالخو «ةريره يبأ نع كلذ ىوري « اًقالخ اوركذي ملو « كلذب امارح ريصت اهن : رشاعلا

 . طقف اهبانتجاب هورجأ مهنأ ديز نب رباجو «ورمع نبا

 ىون نإو «ثالفف اًتالث ىون نإو « ةدحاو يهف اًنيش وني مل وأ ةدحاو ىون نإ : رشع يداحلا

 ال هنإف « نيتنثلا ةين يف الإ انخياشم نم نورخأملا هيلعو ميهاربإ نع كلذ ىوري « نيتنثف نتن

 . ةثالثلا انتمئأ دنع حصي

 : نورخأتملا لاقو « سابع نبا نع كلذ يور < ةبقر قتع هترافك نكل «نيي وه : رشع يناثلا

 هجوو نسحلا نع ىوري « ةجوزلا يف نيي سيلو « ةجوزلا ريغ يف نري وه : رشع ثلاثلاو

 . كلام لاق هبو « ةمألاك ماعطلاو ةجوزلا يف الو « ةمألا يف ءيشب سيل : رشع عبارلاو

 ‹ ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك داز نإو « ةجوز يهو ‹«بذكو لطاب كلذ نإ : رشع سماخلاو

 « سابع نبا بهذم هنأ معزو « «ىلحملا »يف مزح نبا هركذ ءوني مل وأ قالطلا مكح كلذب ىونو

 . ةيرهاظلا عيمجو « يباطخلا ناميلس يبأو ٠ نمحرلا دبع نب ةملس يبأو ٠ يبعشلاو

 تايانكلا ظافلأ نم هنأل :ش (ثالثلا يوني نأ الإ « ةنئاب ةقيلطت يهف قالطلا تدرأ : لاق نإو) :م

 ال ظفللا نأ الإ ءاندنع ةنئاب ةدحاو تناك نيتنث ىون اذإو «لكلا لامتحا عم ىندألا ىلع عقي

 . اهقالط سنج كلذ نأل ءناتنثلا عقي ذئنيحف ةمأ ةأرملا تناك اذإ الإ ءرفزل اًقالخ ءددعلا لمتحي

 . تايانكلا يف ثحبلا مدقت هنأ ىلإ هب راشأ :ش (تايانكلا يف هانركذ دقو) :م

 ةياورلا رهاظب سيل هنكلو ‹«يرودقلا هركذ اذكه :ش (راهظ وهف راهظلا تدرأ : لاق نإو) :م

 ىوناذإ ام مكح امهيرصتخم يف ديهشلا مكاحلاو يواحطلا ركذي ملاذهلو « انباحصأ نع

 يبأ دنع اراهظ يوني هنأ «رداونلا »نع ًالقان -هللا همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو ءراهظلا
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 سيل: - هللا همحر- دمحم لاقو.-هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو

 ءةمرح عون راهظلا يفو « ةمرحلا قلطأ هنأ امهلو . هيف نكرلا وهو « ةمرحملاب هيبشتلا مادعنال راهظب

 نأل؛ الوم هب ريصي نيمي وهف اًئيش هب درأ مل وأ ميرحتلا تدرأ لاق نإو . ديقملا لمتحي قلطملاو
 نم خياشملا نمو . هللا ءاش نإ ناألا يف هركذنسو اندنع نيميلا وه اغإ لالحلا ميرحت يف لصاألا

 . باوصلاب ملعأ هللاو « فرعلا مكحب ةين ريغ نم قالطلا ىلإ ميرحتلا ةظفل فرصي

 يبأو ةفينح يبأ دنع) :م اًراهظ هنوك يأ :ش (اذهو) :م هلوقب فنصملا هيلإ راشأ ‹«فسوي يبأو ةفينح

 هيبشتلا فرح مدعل هيبشتلا دجوي ملو :ش (ةمرحملاب هيبشتلا مادعنال راهظب سيل :دمحم لاقو .فسوي

 . راهظلا يف نكرلا وه روكذملا هيبشتلا يأ :ش (هيف نكرلا وهو) :م هتين حصت ملف «فاكلا وهو

 :م مارح يلع تنأ : هلوقب لئاقلا يأ :ش (هنأ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م

 «راهظلاب ةراتو « قالطلاب ةمرحم نوكت ةرات ةأرملاو ءءيشب اهديقي مل ثيح :ش (ةمرحلا قلطأ)

 رهظك يلع تنأ : هتأرمال لاق اذإ هنأل :ش (ةمرح عون راهظلا يفو) :م ديقملا لمتحي ةمرحلا قلطمو

 لمتحم ىون نمو :ش (ديقملا لمتحي قلطملاو) :م هراهظ نع رفكي ىتح هيلع تمرح دقف « يمأ
 . قدص همالک

 هب ريصي نيب وهف اًئيش) :م هب درا مل : لاق يأ :ش (هب درأ مل وأ ميرحتلا تدرأ : لاق نإو) :م

 امأ ءءاليإلاب تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهبرقي مل نإو . هنيي نع رفك اهبرق اذإ ىتح :ش (اًيلوم
 لحأ ام مرحت مل يبنلا اهيأ اي : ىلاعت هلوقل «نيي حابملا رحت نأل ءاتيي نوكي امنإف رحتلا دارأ اذإ

 اًعيش دري مل اذإ امأو « مرحتلا لوأ 4 مكنامأ ةلحت مكل هللا ضرف دق # : ىلاعت هلوق ىلإ € كل هللا

 يفو « ةرافكلا لبق لالح ءطولا ءاليإلا يف نأل « تامرحلا ىندأ نيميلاب ةتباثلا ةمرحلا نألف

 ‹« ءطولا مرحي ال ءاليإلاو < ءطولا مرحيو < اتئاب عقو قالطلا هب ديرأ اذإو « كلذك سيل راهظلا

 نيميلا وه اغنإ لالحلا ميرحت يف لصألا نأل ) :م اهنقيتل تنيعت تامرحلا ىندأ نيميلا ةمرح تناك املف

 عني دبعلا نكل « عورشملا بلق هنأل «ىلاعت هللا نم لب دبعلا نم سيل لالحلا ميرحت نأل :ش (اندنع

 يأ :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ نامألا يف هركذنسو) :م ةرافكلا هيلعف هرشاب اذإف « ءيشلا كلذ نع هسفن

 . لجو زع هللا ءاش نإ نايألا باتك يف لصفلا اذه ركذنس

 :م مارح يلع تنأ : اهل هلوق يف :ش (قالطلا ىلإ ميرحتلا ةظفل فرصي نم خياشملا نمو) :م

 قالطلا نوديري مهنأ اذه اننامز يف سانلا نيب ترج ةداعلا نأل :ش (فرعلا مكحب ةين ريغ نم)

 نم مهو يناودنهلا رفعج ابأ هيقفلاو «ديعس نب ركب ابأو فاكسإلا ركب ابأ خياشملا نم دارأو ءاذهب

 اذكو «ذخأن هبو :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو . قالطلا عقي : اولاق مهنإف «خلبب نيضاملا انئاملع رابك

 يلع نيملسملا لالح : لاق وأ « مارح يلع هللا لالحو « مارح يلع لح لك : هلوق يف باوجلا

 . مارح



 ةقلط ةدحاو لك ىلع عقو ةوسن عبرأ هل ناك نإو «قافتاب نئاب قالط هلك اذه ةريخذلا يفو

 نايبلاو ۰ ةدحاو عقي هنأ يفاشكلا نيسحلا نب دوعسم مامإلاو يدنجرذألا «ىواتف» یفو . ةنئاب

 .هيلإ

 ةأرما هل نكت ملو مارح يلع : لاق ول : هيفو ءهبشألاو رهظألا وهو : ةريخذلا بحاص لاق

 لاق « هيف اوفلتخا طرشلا رشابو ةأرما جوزت نإف . هل ةجوز الو قالطلاب نيي هنأل .ءيش همزلي مل

 ولو . ىوتفلا هيلعو ‹ ثيللا وبأ هيقفلا ذخأ هبو « نيبت ال : هريغ لاقو . ةجوزلا نيبت : رفعج وبأ
 يوني مارح يلع تن :لاق مث ةدحاو ةرحلا قلط ولو . ةدحاو يهف ةرم فلأ مارح تنأ : لاق

 ‹«نيي يهف نيميلا وني مل نإو « نايرخأ ناتقلط عقيو تحص ثالثلا ىون نإو « هتين حصت ال نيتنث

 يف ثالثلا ىونف مارح يلعامتنأ : لاق ولو . ءاليإ تاجوزلا يف نيميلاو «نيي لالحلا ميرحت نأل

 . ينانيغرملا هركذ « ةفينح يبأ دنع ىون امك ناك ىرخألا يف ةدحاوو امهادحإ

 تنأ : تلاقف « لالح : لاق وأ «مارح كيلعانأ : لاق ولو « مارحلا يف ىنعم تنأ : لاق ولؤ

 ينمزلي قالطلا : لاق ولو . هاون نإ قلاط يهف رصملا لهأ عيمج ىلع تن ام لثم يلع وأ ىنعم

 . رصم لهأ نع ئىشان مالكلا اذهو « ةدحاو عقي

 تنآ :لاق ولو . ًالطاب ناك هذه ءاليإ يف كتكرشأ : ىرخأل لاق مث هتأرما نم ىلآ : عورف

 يدبعف كتئطو نإ : لاق ولاذكو « امهنم اًيلوم ناك اهعم كتكرشأ : ىرخأل لاق مث مارح يلع
 ال هللاو : لاق ولو .دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو ءءاليإلا لطب هقتعأ وأ دبعلا تامف رح اذه

 . كلام اًقالخ «ايلوم رصي مل جرفلا نود اميف يأ « ربدلا يف كتئطو

 يف ءطولا تدرأ :لاق نإف «هتين نع لئس ٠ ءوس عامج الإ كعماجأ ال هللاو : لاق ولو

 ولو «اًيلوم نكي مل نيناتخل ا ءاقتلا ىلع ديزي ال اًميعض اًعامج هب تدرأ : لاق ولو «اًيلوم راص ربدلا

 هل نكي مل نإف «نود اميف الإ كؤطأ ال هللاو : لاق ولامك لوم وهف نيناتخلا ءاقتلا تدرأ : لاق

 الإ ‹ روهمجلا دنع اًيلوم نوكي ال قوسلا ىف شمأ نأ ىلعف كتبرق نإ :لاق ولو .ءىشب سيلف ةين

 ` .دمحأ نع ةياور
 لاق هبو «قالطلا لهأ نم هنأل « ةفينح ىبأ دنع لوم وهف كبرقأ ال هللاو : ىمذلا لاق ولو

 وأ لاقو ‹« همالسإب طقسي : كلام لاقو . روث وبأو دمحأ لاق هبو « هراهظ اذكو « يعفاشلا

 ولو « اًيلوم ريصي قالطلاو قتتعلاب فلح ولو ءاًيلوم ريصي ال هللاب فلح نإ : دمحمو فسوي

 نم ملسم ىلآ ولو . قافتالاب قالطلاب اًيلوم ريصي ال ةقدصلاو ةرمعلاو جحلاو موصلاب فلح
 . ةفينح يبأ دنع اًيلوم نوكي اهجوزت مث ملسأ مث دترا مث هتأرما



 يف هراهظ ىلع وهف ملسأ مث دترا مث ترهاظ : لاق ولو «هؤالیإ لطب هنع فسوی وبا یورو

 رهاظ ولو « هؤاليإ لطب اهبرق مث ءاليإلا ةدم يف اهنابأ ولو . هدنع لطبي هراهظ نأ ةفينح يبأ لوق
 . ىلاعت هللا همحر-ةفينح يبأ لوق يف هراهظ ىلع وهف ملسأ مث دترا مث

 مث ءاليإلا ةدم يف اهنابأ ولو «هدنع لطبي هراهظ نأ ةفينح يبأ نع رفز ىورو ٠ طقسي :الاقو
 ءاليإلا ةدم يضمب قالطلا عقيو لطبي ال ةنابم يهو هناسلب اهيلإ ءاف ولو «ثنحلل هؤاليإ لطب اهبرق

 . ءاليإلا ةدم يضم دعب حصي ال اذكو «ةنونيبلا دعب ناسللاب ءيفلا ةحص مدعل

 ةدملا يضم دعبو ءءيفلا كلي هنأل «جوزلل لوقلاف ةدملا ءاقب دعب ءيفلا يف افلتخا نإو

 . ءيفلا اهيف كليب ال ةلاح يف ءيفلا ىعدا هنأل ‹ اهل لوقلاف



 جلخلا باب
 ؛ هب اهعلخي لامب هنم اهسفن يدتفت نأب سأب الف هللا دودح اميقي ال نأ افاخو ناجوزلا قاشت اذإو

 . (۲۲۹ ةیالا : ةرقبلا ) هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف : یلاعت هلوقل

 (علخلا باب) :م

 اذكو «عالخنالا نم مسا علخلا : يزارتألا لاقو . علخلا ماكحأ نايب يف باب اذه يآ :ش

 هنع تعلتخاو ءاهجوز ةأرملا تعلخ مهلوق نم مسا مضلاب علخلا : لمكألا لاقو . يكاكلا لاق

 . اهلا

 اًعلخ هتأرما علخو ءاًعلخ هيلع علخو اًعلخ ةدم ءاقو « هيلعنو هبوث علخ يرهوجلا لاق :تلق
 هنأ امهنيب قرفلا نأ ريغ ناردصم امهالك حتفلاب علخلاو مضلاب علخلا نأ همالك لدف « ىهتنا مضلاب

 نم الك نأل ءمضلاب لمعتسي زاجملا ىنعمب ناك اذإف « حتفلاب لمعتسي يقيقحلا عزنلا ىنعمب ناك اذإ

 العف اذإف « (۱۸۷ ةيآلا : ةرقبلا) € مكل سابل نه : ىلاعت هللا لاق امك «هبحاصل سابل نيجوزلا

 نأ ديرجتلا نيبو هنيب قرفلاو « ةراعتسالا حيشرت باب نم نوكيف ءامهسابل اعزن امهنإف كلذ
 هيف رظني ديرجتلاو ءايراج ارحب تيأر : كلوقك هنم راعتسملا بناج ىلإ هيف رظني ةراعتسالا حيشرت
 ام ىلع حيشرتلا باب نم علخلاف « هئام نم نسحأ ءام رحب تيأر : كلوقك ءهل راعتسملا بناج ىلإ

 . یفخيال

 علاخ يهف هل اهنم لدبب اهقالط ىلع يضر اذإ اهلعب ةآرملا تعلاخ : اًضيأ يرهوجلا لاقو

 وهف يعرشلا هانعم امأو «لزع يلاولا علخو . ةعلتخم يهف تعلتخاف اعلاخت دقو «علخلا مسالاو

 قالطلا مكح همکحو ‹قالطلا طرش هطرشو علخلا ظفلب حاكنلا نأب ةأرملا نم لام ذخآ نع ةرابع

 نم نيي وأ « -ىلاعت هللا همحر- ةفينح ىبأ لوق ىلع ةضواعم ةأرملا بناج نم هنأ هتفصو « نئابلا

 ٠ . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب يتأي ام ىلع امهدنع نيبناجلا

 نأكف « بناجلا وهو «قشلا نم قتشم ءافلتخاو امصتخا اذإ يأ :ش (ناجوزلا قاشت اذإو) :م

 «املع يأ :ش (افاخو) :م هبحاص قش فالح اقش دحاو لك ذخأي الداجتو امصاخت اذإ نيجوزلا

 :ش ( هللا دودح اميقي ال نأ ) ديبع وبأ هلاق « ملعلا فوخلا نم دارم او «ملعلا مزاول نم فوخلا نأل

 يف ريمضلا :ش (هب اهعلخي لامب هنم اهسفن يدتفت نأب سأب الف) :م ةيجوزلا قوقح نم امهمزلي ام يأ
 روكذملا هجولاب جوزلا ىلإ عجري « هنم : يفو «هيلع لدي نيجوزلا ظفل نأل « ةأرملل عجري اهسفن

 ىلإ عجري هب يفو < ةأرملا ىلإ ءاتلا : زرابلاو جوزلا ىلإ عجري « اهعلخي : يف رتتسملا ريمضلاو
 . لاما

 ىلع مثإ الف يأ :ش (۲۲۹ ةيآلا : ةرقبلا ) ((هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف : ىلاعت هلوقل) :م

 ‹ ذقنتسااذإ رسأ نم هادف نم ءادف تطعأ اميف ةأرملا ىلع الو ذخأ اميف لجرلا ىلع ال نيجوزلا
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 يف هللا اوقتا» : ب هلوق يف ىراسأ ءاسنلا ىمس ال يبنلا نأل ءجاوزألا دنع ناوع ءاسنلا نأ الو

 . ريسألا وهو نناع ركذلاو « ةيناع ينعي يناوعلاو « يذمرتلا هاور ”«ناوع مكدنع نهنإف «ءاسنلا

 سيق نب تباث ةًارما نأ - امهنع یلاعت هللا يضر-سابع نبا نع يلع ثيدح يف يراخبلا یورو

 هركأ ينكلو « نيد الو قلخ يف هيلع بيعأ ام سيق نب تباث هللا لوسر اي : تلاقف ةا يبنلا تتأ

 نيدرتأ» : ةي هللا لوسر لاقف ءههجو ةماضقل هايإ اهضغب ةدشل يأ . ىهتنا «ناييإلا يف رفكلا
 .(اهقلطو ةقيدحلا لبقا ١ : ةَ هللا لوسر لاق «معن : تلاق « ؟هتقيدح هيلع

 يف اوفلتخاو «يرشخمزلا هلاق ‹ مالسإلا يف علخ لوأ وهو « هتأرماو تباث يف تلزن ةيآلاو

 تنب ةليمج : يقو «لهس تنب ةليمج :ليقو «لهس تنب ةبيبح : ليقف « سيق نب تباث ةأرما
 ال : لاق اغنإو ءرثكأ لوألاو «لولس نب يبأ نب هللا دبع تنب بنيزو «همأ مسا لولسو «لولس

 . ىلاعت هللا دنع تاحابملا ضغبأ قالطلا نأل « اهسفن يدتفت نأب ساب

 : لاقو «تاقفانملا نه تاعلتخملا» : لاق ةي يبنلا نع نابوث ثيدح نم يذمرتلا ىورو

 قالطلا اهجوز تلأس ةأرما ايآ» : ةي هللا لوسر لاق : لاق نابوث نع اًضيأ يذمرتلا یورو «بیرغ

 .(ةنحلا ةحئار هيلع مارحف سأب ريغ نم

 تلد يتلا ةيآلا نأ معزو « ينزملا هللا دبع نب ركب الإ علخلا زاوج يف فلاخي مل هنأ ملعا مث

 ةيآلا : ءاسنلا) (جوز لادبتسا متدرأ نإو# : ىلاعت هلوق يهو « ءاسنلا ةيآب ةخوسنم هزاوج ىلع

 ملو « عمجملا رذعتو فالتخالاو خسانلا خيرات ريخأت خسنلا طرش نأل ٠ كلذك سيلو « ( ٠

 هلوقل « الجر اهنطب ىلع[. . .]ىتح لحت ال : ةبالق وبأو ةمربش نبا لاق . امهنم دحاو دجوي

 . ١١( ةيآلا : ءاسنلا) € ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ # : هلوق ىلإ € نهولضعت الو # : ىلاعت

 هيفوت ال نأ تفاخو < ةأرملا هتهرك اذإ الإ «نيطرشب الإ علخلا زوجي ال : ةيرهاظلا تلاقو

 .امهيضارتب اهسفن يدتفت نأ اهلف هقح

 ؛ريبج نب ديعسو « نيريس نبأ نع ىوري « ناطلسلا نذإب الإ علخلا زوجي ال : ةفئاط تلاقو

 يرصبلا نسحلاو

 نهنإف ءاسنلا يف هللا اوقتاف » « هيفو ًاعوفرم « همع نع يشاقرلا ةرح يبأ نع ديز نب يلع انأبنأ ةملس نع (1)

 . ٠ ًائيش نهسفنأل نكلمي ال ناوع مكدنع

 ينثدح : لاق صوحألا نب ورمع نب ناميلس ا نی ف ن ا قیم نہ ۴۱۷/۳ یار اورو

 . «ہكدنع ناوع نه اغإف « اريح ءاسنلاب اوصوتساو الأ ١ هيفو ًاعوفرم - ى

 وهو صوحألا نب ورمع نب ناميلس هيف يناشلاو فيعض وهو ناعدج نب ديز نب يلع هيف لوألا اسال : تلق
 . هللا ءاش نإ نسح هلعل ثيدحلاو . ظفاحلا لاق امك « لوبقم
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 « ةنئاب ةقيلطت علخلا » مالسلا هيلع هلوقل لاما اهمزلو « ةنئاب ةقيلطت علخلاب عقو كلذ لعف اذإف
 ا

 نم كل لستغأ الو ارمأ كل عيطأ ال اهجوزل ةأرملا لوقت نأ الإ علخلا زوجي ال : ةفئاط تلاقو
 . ةبانج

 . هضارعإو هزوشن عم الإ زوجي ال : ةفئاط تلاقو

 ناجوزلا يأ « ةينثتلا فلأب كلذ:ش ( العف اذإف) :م خسنلا ضعب يفو :ش ( كلذ لعف اذإف) :م
 ‹ نامثع لوق وهو :ش (لاما اهمزلو ةنئاب ةقيلطت علخلاب عقو) :م فوصوملا علخلا يأ «كلذ العف اذإ
 نب ةصيبقو «يبعشلاو « حيرشو « ءاطعو « بيسملا نباو « نسحلاو «دوعسم نباو ٠ يلعو

 ‹« لوحكمو « يروثلاو « يعازوألاو «يرهزلاو ٠ يعخنلاو « ةملس يبأو «دهاجمو «بيؤذ

 .«طوسبملا »ىف هركذ « ىوتفلا هيلعو ءديدجلا يف يعفاشلاو ٠ كلامو « ةورعو « حيجن يبأ نباو

 دمحأ لاقو « هذخأاماهيلعدراهعجار ول ىتح « ةيعجر ةقيلطت : ةيرهاظلا تلاقو

 دقف اًبهذم اهلعج نمف ءاهنع عوجرلاب هسفن ىلع دهشأو ةيدقلا هبتك لسغ يعفاشلا نأ ةيعفاشلا
 « ةلأسم رشع ةسمخ يف مدقلا يف هيلع ىوتفلا نإ لاق ام هريغو نيمرحلا مامإ هلاق «هيلع بذك

 ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه :ش (ةنئاب ةقيلطت علغلا) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( ةي هلوقل) :م
 هللا يضر-سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع ريثك نب دابع ثيدح نم «امهيننس» يف يقهيبلا مث
 دنسأو «ىفقلا ريثك نب دابعب هلعأو « “"ةنئاب ةقيلطت علخلا لعج يب يبنلا نأ -  امهنع ىلاعت
 هثيدح اوذخأ : لاق ةبعش نعو . ثيدحلا كورتم :لاق يئاسنلا نعو ٠ هوكرت : لاق يراخبلا نع

 . اذه يف احيحص انل ًاليلد حارشلا نم دحأ ركذي ملو . ىهتنا قالطب

 نباو « يلعو ٠ رمع نع كلذ يور « ةنئاب ةقيلطت علخ ايب هلوىقل : لمكألا لاق

 . ىهتنا . ةي هللا لوسر ىلإ ًاعوفرمو « مهيلع اًقوقوم - مهنع ىلاعت هللا يضر-دوعسم
 ةباحصلا ءالؤه نع ثيدحلا اذه ةياور تبث ىتم هنأل ٠ حيحص ليلدب سيل تيأر امك اذهف

 ءهلثم ركذف « طوسبملا» يف انباحصأ ىورو : يزارتألا لاقو . اعوفرم نوكي ىتم « مهيلع اقوقوم
 بيرق نع هانركذ يذلا سيق نب تباث ثيدح ركذف « يراخبلا ىور ام انلو ًالوأ : لاق هنآ ريغ

 سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع ريثك نب دابع ثيدح نم )1/٤( ينطقرادلاو ۳٠١( /۷) يقهيبلا هاور (1)

 ‹« فيعض ركنم دانسإلا اذهب ثيدحلاف « كورتم : يئاسنلاو ٠ يراخبلا هيف لاق اذه ريثك نب دابعو « ًاعوفرم
 . حلاص نميآ قيقحتب ٤۹۳( /۳) ةيارلا بصن عجار
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 نأل «ليلدلا اذهب متي ال نكلو «قالط علخلا نأ ىلع لدي اذهف « اهقلطو ةقيدحلا لبقا : هيفو

 . نئاب هنأ ىلع لدي ام سيلو « نئاب قالط هنأ يعدملا

 ةياور ىفو . ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا لبقا: تباثل لاق ايب هنأ يراخبلا ىور : يكاكلا لاقو

 اًهرك اهدري اًبعجر ناك ول هنألو «ةنئاب ةقيلطت هنأ ىلع لدف « اهليبس لخو ةقيدحلا لبقا : لاق

 . ضقنلاب هعوضوم ىلع رمألاف

 -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم دواد يبأ ةياور يف عقو «اهليبس لخو ظفل» :تلق

 بيرغ» باتك يف ينطقرادلا ىور املف اتئاب علخلا نوك امأو : يزارتألا لاقو . «اهقراف» ظفلب

 علخلا : لاق هنآ يعخنلا ميهاربإ نع ةريغملا نع رمعم نع قازرلا دبع نع هفنص يذلا «ثيدحلا

 ىلع لمحي وأ « هديلقت زوجيف «ىوتفلا يف مهمحازو ةباحصلا كردأ دق ميهاربإو « ةنئاب ةقيلطت
 نع ةنايص حالصلا ىلع هرمأ لمحيف لودعلا نرق نم هنأل ب هللا لوسسر نع هاور ءيش هنآ

 . ىهتنا « بذكلاو فازجلا

 . هب یضری الو مصخل ا درب ال هلوطب مالکلا اذه :تلق

 «(ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا # : ىلاعت هللا لاق : لوقي مصخلا :تلق نإف

 قالطلا نأ هنايب )هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف # : ىلاعت هللا لاق مث ۲۲۹(  ةيآلا : ةرقبلا)

 يضتقيف فتنم مزاللاو ءاعبرأ تاقلطلا تناكل اًقالط علخلا ناك ولف « عامجإلاب ثالثلاب روصحم
 «غولبلا رايخو قتعلا رايخو « ةءافكلا مدع رايخب خسفلا لمتحي دقع حاكنلا نألو « موزلملا

 . عيبلاك علخلاب يضارتلاب ًضيأ هخسف زوجيف

 نوكي الف «ضوع ريغو ضوعب ةثلاثلا ةقلطلا ركذ ىلاعت هللا نأب ةيآلا نع : بيج :تلق
 : ىلاعت هلوقو «ضوع ريغب قالط € ناسحإب حیرست وأ # : یلاعت هلوق نأ هنایب . اعبرأ قالطلا

 . ضرعب قالط هب تدتفا امیف امهیلع حانج الف#

 نيب € ناترم قالطلا :  ىلاعت هلوق : يواحطلا رصتخمل هحرش يف يزارلا ركب وبأ لاقو

 ىلع « هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف اهقلط نإف # : لاق مث « علخلا هجو ريغ ىلع نيتقلطلا مكح
 اًقالط علخلا لعج نم مزلي ةثلاثلا يأ (اهقلط نإفل» : لاق مث «علخلا هجو ىلع ينعي « نيتقلطلا

 . اعبرأ قالطلا نوك

 لبق كالهلاب خسف ال هنأ ىرت الأ « مامتلا دعب خسفلا لمتحي ال حاكنلاو « لمأت هيف :تلق

 رايخو ةءافكلا دعب خسفلاو ءءافيتسالا قح يف رهظي ال يرورض هب تباثلا كلملاو « ميلستلا

 حاكنلاو «دقعلا مات دعب نوكي علخلا امأف « مامتإلا نع عانتمالا ىنعم يف ناكف « مامتلا لبق غولبلا
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 نع ىنغأ لاما ركذ نأ الإ نئاب تايانكلاب عقاولاو « تايانكلا نم راص ىتح قالطلا لمتحي هنألو
 هلبق نم زوشنلا ناك نإو . ةنونيبلاب كلذو « اهسفن اهل ملستل الإ لاملا ملست ال اهنألو ء انه ةينلا

 نأ ىلإ € جوز ناکم جوز لادبتسا متدرأ نِإو ۶ یلاعت هلوقل ؛ اًضوع اهنم ذخأب نآ هل هرکی

 ‹ ( ٠٠:ةيآلا : ءاسنلا ) ( اًئيش هنم اوذخأت الف :لاق

 عفر نع ةرابع علخلا ظفل لعجيف «لاحلا يف عطقلا لمتحي نكلو « همامت دعب خسفلا لمتحي ال
 .ديقلا

 ةياور فالخب هلمعو سابع نبا ةياور نأ ال خوسنم تباث ثيدح : مزح نبا لاق :تلق نإف

 . هخسن لیلد

 يور هنأ عم ءةماعلا لوق ىلإ سابع نبا عوجر حص : هلوقب اذه نع يكاكلا باجأ :تلق

 . ىهتنا . ةنثاب ةقيلطت علخلا لعج مالسلا هيلع هنأ سابع نبا نع

 نإف هتیاورو ‹ هعوجر حص يذلا وه نمف ‹ مصحخل ا اهب ىضري الف ىوعد درجم اذه :تلق

 يور هنأ عم هلاح ىلع تفقو دقف « بابلا يف امك هب يبنلا نع هتياور حيحصت ىلع دامتعالا ناك

 . انرکذ امک هفالخ هنع

 تايانكلاب عقاولاو «تايانكلا نم راص ىتح قالطلا لمتحي) :م علخلانألو يأ :ش ( هنألو) :م

 باوج :ش (لاملا ركذ نأ الإ) :م كمحر يئربتساو « يدتعاو « ةدحاو تنآ : هلوق ىوس :ش (نئاب

 الإ : هلوقب باجأف « طرشب تسيلو « هيف اًطرش ةينلا تناكل تايانكلا نم علخلا ناك ول : لاقي امع

 لام لا ركذب قلعتي قالطلا بناج نأ هريرقت « علخلا يف يأ :ش ( انه ةينلا نع ىنغأ) :م لاملا ركذ نأ
 . قالطلا ةركاذم لاح يف امك ةينلا ىلإ جتحي ملف « اهسفن ءادف ةلباقمب هلوبقو

 لمتحي علخلا نأ هنايب :ش (اهسفن اهل ملستل الإ لاما ملست ال) :م ةأرملا نألو يأ :ش (اهنألو) :م

 نع عالخنالا دارملا ناك ضوعلا ركذ املف « حاكنلا نع وأ تاريخلا نع وأ سابللا نع عالخنالا

 :ش (ةنونيبلاب كلذو) :م لاملا ميلست دنع سفنلا ةمالس نم ركذ ام ىلإ ةراشإ كلذو « رمامك حاكنلا

 . اتئاب علخلا نوكي : انلقف

 وه : جاجزلا لاقو . هتضغبأو هيلع تبعصتسا اذإ ةأرملا تزشن نم :ش ( زوشنلا ناك نإو) :م

 نع ةأرملا تزشن : لاقي زوشنلا كلذكو «رحآلا نع نيجوزلا نم دحاو لك نم ضارعإإلاو ةهاركلا

 ( اهنم ذخأي نآ هل هرکی) :م جوزلا لبق نم يأ :ش (هلبق نم) :م زوشنلا ناک نإ مث ۰[. . .]اهجوز
 ناکم جوز لادبتسا متدر نإو : یلاعت هلوقل) :م اًريثك وأ ناك ًالیلق :ش (اًضوع) :م ةأرملا نم يأ :ش

 نهادحإ متينآو# ةيآلا مامت : ش ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) (4 اًئيش هنم اوذخأت الف # : لاق نأ ىلإ 4 جوز

 يف امك « ىثنألاو ركذلا هيف كرتشي جوزلاف € انيبم اًمثإو اًناتهب هنوذخأتأ ايش هنم اوذخأت الف اًراطنق
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 ذخأي نأ هل انهرك اهنم زوشنلا ناك نإو .لاملا ذخأب اهتشحو يف ديزي الف لادبتسالاب اهشحوأ هنألو

 هانولت ام قالطإل اًصضيأ لضفلا باطن: «ريغصلا عماجلا» ةياور يفو .اهاطعأ امن رثكأ اهنم اهنم

 وه: لاقيو « ةضف وأ اًبهذ روث كسم لم راطنقلاو 4 ةنحجلا كجوزو تنأ لخدا # : ىلاعت هلوق
 نوعبرأ ةيقوألاو «« بدألا ناويد» بحاص لاق اذك ةيقوأ اتئامو فلأ : لاقيو « رانيد فلأ نوعبس

& 

 . امهرد

 ءيرب وهو «حيبق رمأب لجرلا لبقتسي نأ ناتهبلاو . ميظعلا لاملا راطنقلا : يرشخمزلا لاقو

 يف ىنعمل يهنلا نأل « زاج ضوعلا ذخأ ول اذه عمو «ضوعلا ذخأ ةيهارك ىلع صن ةيآلاو «هنم

 زوجيو هركو زوجي ةعمجلا موي ءادنلا تقو عيبلاك هتيعرشم مدعي الف «شاحيإلا ةدايز يهو «هريغ
 ال : كلامو «يرهزلا لاقو . مساقلا نبا ةياور يف كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو «لام ىلع علخلا

 . اهنم ذخأ ام دريو «قالطلا همزل علاخت ول كلذ عمو «هنم زوشنلا ناك اذإ ءيش ذخأ هل لحي

 « ةنايدو ءاضق قدص الدب ركذي مل نإف « قالطلا هب ونأ مل: لاق مث اهعلاخ ةريخذلا» يفو

 هنأل « ذفني : انباحصأ ضعب لاق « اخسف علخلا نوكي ىضق ول هيفو « ءاضق قدصي ال ركذ نإو

 . ذفني ال : مهضعب لاقو « سابع نبا نع يورم

 نإ ةادافملاو ‹ خسفلاو علخلا ظفلبو « قالطلا ظفلب ناك اذإ ةقلط علخلا ةيعفاشلا بتك يفو
 ظفلو « ءيشب سيل وأ « خسف وأ قالط لاوقأ ةثالثف قالطلا وني مل نإو « قالطف قالطلا ىون
 الب عقت ةيانكلا نأ هبهذم يف فالح ال حصألا يف علخلاك ةادافملاو ةيانك لوق يفو « حيرص علحل ا

 . ةثالثلا ةمئألا هيف فلاخو « ةين

 :ش ( لاما ذخأب اهتشحو يف ديزي الف « لادبتسالاب اهشحوأ ) :م جوزلا نأل يأ :ش ( هنألو ) :م

 يأ :ش (اهنم زوشنلا ناك نإو ) :م لالا ذخأو جوزلا لادبتسا نيهجو نم ررض اهل لصحي ال ىتح
 لضفلا ذخأ وهو :ش ( اهاطعأ امن رثكأ اهنم ذخأي نأ ) :م جوزلل يأ :ش ( هلاتهرك ) :م ةأرملا نم

 . لصألا قالط باتك ةياور هذهو « هذخأ هركي الف رهملا رادقم امأ « اهيلإ قاس ام ىلع

 :م اهرهم رادقم ىلع لضفلا يأ :ش ( اًضيأ لضفلا باط :«ريغصلا عماحجلا» ةياور يفو) :م

 لمشی هقالطإب وهو «( هب تدتفا امیف امهیلع حانج الف :  یلاعت هلوق وهو :ش (هانولت ام قالطإل)

 ناك اذإ اهلام عيمجب علخلا يعفاشلاو كلام زوج و« ديهمتلا يفو « هريغو رهملاو ريثكلاو « ليلقلا

 ديبع يبأ تنب ةيفصل ةالوم نعو ( هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف :  ىلاعت هلوقل امهنم زوشنلا

 . رمع نبا كلذ ركني ملف « اهل ءيش لكب تعلتخا

 ءاهاطعأ ام رثكأ اهنم ذخأي نأ سأب ال : امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نباو رمع نبا لاقو

 : ةمركع لاق نيرخآو ميهاربإو دهاجمو ةمركع لوق وهو « اهيلإ قاس ام ىلع لضفلا ذخأ وهو
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 الف ةدايزلا امأ : سامش نب سيق نب تباث ةأرما يف -مالسلا هيلع- هلوق ىرخألا هجوو . ًاءدب

 . اهنم زوشنلا ناك دقو

 هركو « ىلحملا » يفو « اهسأر صاقع اهنم ذخأي : دهاجمو ميهاربإ لاقو « اهطرم ىتح اهنم ذخأي

 ةدايز ذخأي نأ نارهم نب نوميمو ناميلس يبأ نب دامحو ةبيتع نب مكحلاو بلاط يبأ نب يلع
 . اهاطعأ ام ىلع

 اهنم ذخأي ال يبعشلاو بيسملا نبا نعو سوواطو ءاطعو نسحلا لوق وهو« ديهمتلا» يفو
 ًالوأ اهب انأدب يتلا ةيآلا ينعي ًالوأ :ش ( ءدب ):م راضم وهو اهنم زوشنلا ناك اذإ اهاطعأ ام لك

 . ( هب تدتفا امیف امهیلع حانج الف #: یلاعت هلوق وهو

 نأ هل انهرك هلوق وهو يرودقلا ةياور هب دارأ ٠ ىرخألا ةياورلا يأ :ش ( ىرخألا هجوو ) :م

 امأ سامش نب سيق نب تباث ةأرما يف مالسلا هيلع هلوق ) :م لصألا ةياور يهو « اهاطعأ ام رثكأ ذخأي

 ثيدحف « مهنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا نبا نعو « ءاطع نع ًالسرم يور اذه :ش “( الف ةدايزلا
 »لاقف ‹ اهجوز وكشت ةي ىبنلا ىلإ ةأرما تءاج لاق « هنع «هليسارم» ىف دواد وبأ هاور ءاطع

 . الف ةدايزلا امأ» لاق « ةدايزو معن تلاق ««؟ كقدصأ يتلا هتقيدح هيلإ نيدرتأ

 وبآ ينربخأ لاق جيرج نبا نع جاجح نع «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ ريبزلا نبا ثيدحو

 ناكو «لولس نب ىبأ نب هللا دبع تتب بنيز هدنع تناك سامش نب سیق نب تباث نب ریبزلا

 ‹ ةدايزو معن تلاق «كاطعأ يتلا هتقيدح هيلع نيدرتأ» : الك ىبنلا لاقف « هتهركف ةقيدح اهقدصأ

 . ىهتنا « «اهليبس لخو اهذخف ةقيدح نكلو « الف ةدايزلا امأ » اي يبنلا لاقف

 هللا لوسر تتأ سامش نب سيق نب تباث ةأرما نأ انباحصأ یور ام هجو : يزارتألا لاقو

 لاقف « ةدايزو معن تلاق «« هتقيدح هيلع نيدرتأ» لاقف تباث الو انأ ال هللا لوسر اي تلاقف ةي

 واولا :ش ( اهنم زوشنلا ناك دقو ) :م« لضفلا ذخأ يف ةهاركلا ىلع ثيدحلا لدف « ؛الف ةدايزلا امأ»

 ةياور يف ةتباث تسيل سيق نب تباث ثيدح يف ةروكذم ا ةدايزلا هذه نأ ملعاو « لاحلل هيف

 ‹ هقفلا بتك يف مهتياور يف اهوتبثأ انباحصأ : يزارتألا لاقو ‹ حاحصلا نم هريغو يراخببلا

 . یھتنا

 ىلع اهيف اودمتعا لب مهدنع نم اهوتبثأ ام مهنأل « باحصألا قح يف دمع اذه : تلق

 يف ةبيش يب نبا هاورو « «هليسارم» يف دواد وبأ هاور ءاطع ثيدح « ٤4١( /۳) «بصنلا» يف يعليزلا لاق )١(

 نع جيرج نبأ نع «هفنصم)» يف قازرلا دبع هاورو « هركذف ءاطع نع جيرج نبا نع صفح انثدح « هفنصم)

 نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع ديلولا هدنسأ دقو « لسرماذه : لاقو (۳۲۱۳) ينطقرادلا هاورو ءاطع

 . حصأ لسرملاو سابع
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 نائيش هانولت ام ىضتقم نال هنم زوشنلاو ذخأ اذإ | كلذكو  ءاضقلا يف زاج ةدايزلا ذخأ ولو

 نإو. يقابلا يف الومعم يقبف « ضراعمل ةحابإلا قح يف لمعلا كرت دقو ةحابإلاو « اًمكح زاوجلا
 دبتسي جوزلا نأل ء لاملا اهمزلو قالطلا عق ةو تلبقف لام ىلع اهقلط

 زاج ) :م اهلبق نم زوشنلا ناك اذإ اميف ةدايزلا جوزلا ذخأ ولو يأ :ش ( ةدايزلا ذخأ ولو ) :م
 وتا ا لاعلاو جيلا دا لا كر :ش ( هنم زوشنلاو ذخأ اذإ كلذكو « ءاضقلا يف
 : ةرقبلا ) 4 هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف ۶ : یلاعت هلوق وهو :ش ( ءانولت ام یضتقم نأل)
۹ 

 ٬ اعرش يآ :ش ( اًمکح زاوحلا ) :م هلوقب امهدحأ ىلإ راشأ « ءيش ةينثت :ش ( نائيش ) :م
 ةحابإلا قح يف لمعلا كرت دقو ) :م لحلا يهو :ش ( ةحابإلاو ) :م هلوقبةرخآلا ىلإ راشأو
 . يآ :ش ( يقبف ) :م الف ةدايزلا امأ : مالسلا هيلع هلوق وهو « ضراعم لجأل يأ :ش (ضراعمل
 يف امك « زاوجلا يفن ةحابإلا يفن نم مزلي هنأل « زاوجلا وهو :ش ( يقابلا يف هب الومعم) :م صنلا
 . ءادنلا تقو عيبلا

 ةحابإالو ةحابإلا نودب زاوج ال هنأل «دحاو ىنعم نع ناترابع ةحابإلاو زاوجلا ليق نإف
 نأل ء نافلتخم ناثيش امه لب :بيجأ « رخآلا ءافتنا عم امهدحأ زوجي فيكف « زاوجلا نودب
 ‹ ناكفني ال ناعيش اذكو «ءايشألا نيبتت اهدضبو « « ةمرحلا زاوجلا دضو « ةهاركلا ةحابإلا دض
 « ةهاركلا مدع نع ةرابع ةحابإلا نأ ال حابب سيلو ةهاركلا عم زئاج ءادنلا تقو عيبا نأ یرت الآ
 يف يهنلا روص عيمج نإف « ريظنلا ريثك اذهو « ةهاركلا عم زئاج ء ءيشلا نوكي نأ لمتحاو
 . كلذك ةيعرشلا لاعفألا

 هلوق ضراعي فيكف « دحاو ربخ - الف ةدايزلا امأ - هيف يذلا ثيدحلا : تلق نإف
 . (۲۲۹َةيَالا : ةرقبلا ) 4 هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف : یلاعت

 هنوك نع جرخ هلثم رخآ صنب ضروع وأ ءيش هنم صخ اذإ صنلا نأب : : بيجأ : تلق
 قفاوم وهف صللا ضراعم ناك نإ ثيدحلااذه نأ عم « دحاولا ربخب هصيصخت زوجيف « ‹ اًيعطق
 ال باتكلاب باتكلا ةضراعم ةقيقحلا يف ناكف چ اوذخأت الف # : یلاعت هلوق وهو « رخآ صنل
 . نيصنلا دحأل قفاوم هنأل « هب كسمتلا زاجف دحاولا ربخ ةضراعم

 يف :ش ( تلبقف ) :م الشم مهرد فلأ ىلع كتقلط لاق نأب :ش ( لام ىلع اهقلط نإو ) :م
 مهرد فلأ ىلع كتعلخ لاق اذإ مكحلااذكو « روكذملا :ش ( لاما اهمزلو قالطلا عقو ):م سلجملا
 را ينملاخ أ « مهرد فلأ ىلع يقلط تلاقفأرلا تأدباذإاذكو « مهر فأ ىلع كتأرابو
 . لقتسي يأ :ش ( دبتسي جوزلا نأل ) :م ينئراب



 كلمو ء اهسفن ىلع اهتيالول لاملا مازتلا كلمت ةرملاو اهلوبقب هقلع دقو « اًقيلعتو اًريجنت قالطلاب

 هنألو . انيب امل اتئاب قالطلا ناكو .صاصقلاك لام نكي مل نإو « هنع ضايتعالا زوجي ام حاكنلا

 اًقيقحت سفنلا وهو « رخآلا ىه كلمتف نيلدبلا دحأ جوزلا كلم دقو« سفنلاب لاملا ةضواعم

 . ةأواسملل

 ثيح نمو « قلاط تنأ لاق نأب رييختلا ثيح نم يأ :ش ( اًقيلعت و اريجنت قالطلاب ) :م

 اهقالط جوزلا قلع دقو :ش ( اهلوبقب هقلع دقو ) :م قلاط تنأف رادلا تلحخد اذإ لاق نأب قتيلعتلا

 ‹ عوجرلا ةيالوو سلجملا ىلع هراصتقا ليلدب ةأرملا بناج نم ةضواعم مكحلا نأل « لاما لوبقب

 . تاضواعملا يف طرش هنأل « لوبقلا نم دبالف

 دمتعي ةضواعم فرصلا اذه نأ هلصاح :ش ( اهسفن ىلع اهتيالول لاملا مازتلا كلمت ةأرملاو ) :م

 ةأرملا ةيلهأ امأو « ءانمدق امك كلذب دبتسم الف جوزلا ةيلهأ الإ لحما ةيحالصو نيضراعتملا ةيلهأ

 زوجي ام حاكنلا كلمو ) :م هلوقب اهيلإ راشأ دقف لحملا ةيحالص امأو « اهسفن رومأ ىلوتت اهنألف

 عضبلا سيلو « علخلا يف ضايتعالا زاج فيك لاقي امع باوج هنأك اذه :ش ( هنع ضايتعالا

 ( الام نكي مل نإو ) :م. هنع ضايتعالا زوجي ام حاكنلا كلمو هلوقب باجأف « جورخلا ةلاح موقت

 عماجلاو هنع ضوعلا ذخأ زاجف « لاب سيل هنإف :ش ( صاصقلاك ) :م هلبق اب لصاو وهو :ش

 يف لاق هنإف «« يزارتألا حرش »هب دارأو ضعب يف اذك : لمكألا لاقف « هلهأ نم مازتلالا دوجو

 هنم هجو هدنع ناک ول هنکلو « هریغ یل هبسن ىتح اذه هبجعأ ام لمكألا ناكف « اذه هحرش

 . هنیبل

 اقيلعت نوكي نأ زوجيو « لوبقلاب قالطلا قيلعت علخلا نأ ملسن ال تلق نإف : يزارتألا لاق

 . ءادألاب

 اًقيلعت ناكف « لوبقلاب الإ تاضواعم لا يف ءادألا بجي الو تامدقملا نم علخلا نأل :تلق

 . ءادألا نود لوبقلاب

 ىلإ هب راشأو :ش ( اتيب امل اًتئاب ) :م لاملا ىلع عقاولا قالطلا يأ :ش ( قالطلا ناكو ) :م

 لالا ةضواعم ) :مروكذملا قالطلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م - نئاب تایانکلاب عقاولاو-هلوق

 رهو :ش ( نيلدبلا دحأ حوزلا كلم دقو ) :م هيلإ هعفدت يذلا لام اب اهسفن صلخت اهنأل :ش (سفنلاب

 اهسفن نأل « امهنيب :ش ( ةاواسملل اًقيقحت سفنلا وهو رخآلا ) :م ةأرملا يأ :ش (يه كلمتف) :م لالا

 بهذل اًيعجر علخلا لعج ولف < ‹ عطقنب سيل يعجرلا يف جوزلا قح نأل « نئابلاب الإ اهل ملستال

 له نم اهنآل ءلاملا اهمزلي كلذكو « زوجي ال كلذو ‹ اهضرغ لصحي ملو « ضوع الب اهلام

 ال اذو جوزلا ىلع رورغلا مزل اهلوبق دعب اهمزلي مل ولف < ‹ اهقح صلاخ يف تفرصت دقو مازتلالا

 . ضوع الب هقح تاوفب ضري مل هنألو « زوجي
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 ءيش الف « ةتيم وأ ريزنخ وأ رمخ ىلع ملسملا علاخي نأ لثم علخلا يف ضوعلا لطب نإو لاق
 نيهجولا يف قالطلا عوقوف ايمجر ناك قالطلا يف ضوعلا للعب نإوء ةنئاب ةقرفلاو «جوزلل
 ‹ علخلا ظفل لوألا يف لمعلا ناك ضوعلا لطب لطب امل هنأل مكحلا يف ذ امهقارتفاو ‹ لوبقلاب قيلعتلل

 ‹ ةيانك وهو

 علاخب نأ لثم علخلا يف ضوعلا لطب نإو ) :م : ىلاعت هللا همحر يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ءنئابلا قالطلا عقي يأ :ش ( ةنئاب ةقرفلاو جوزلل ءيش الف « ةتيم وأ ريزنخ وأ رمخ ىلع ةملسملا
 ىلع اهعلاخ ولو « ينغملاو ةفحتلا يف حرص هبو ٠ كلذك مد وأ رمخ ىلع اهعلاخ اذإ اميف مكحلاو
 ةثالثلا ةمئألا دنع اهمزلي ال ضوع ريخب علخلاك وهف رمح وأ مد وأ ةنيم وأ ري ريزنخ وأ رمخ
 رهم بجي يعفاشلا دنعو « اهرهم درت رفز دنعو ءاًيعجر دمحأو كلام دنع عقيو « مهباحصأو

 . ىهتنا « انلوقك اتئاب اًقالط عقيو لخملا

 دوجول قالطلا عقيو « زئاج اهتاوخأو رمخلاك لحيال ام ىلع قالطلاو علخلا نأ ملعاو
 « ةموقتب تسيل اهنكل الام تناك نإ رمخلاو « هررغت مل اهنأل  ءيش اهيلع هل بجي الو « طرشلا
 تلاقو هترغأ اذإ ام فالخب « ًالصأ لاب تسيل اهنأل « رهظأ ةتيملا يف رمألاو « هناهأ عرشلا نأل
 . ةفينح يبأ لوق يف ذوخأملا رهملا درت نأ اهيلع رمخ وه اذإف لخلا اذهب كنم علتخأ

 ةمئألا سمش طوسبم يف فالخلا ركذ اذك « طسو لخ نم كلذ لك لثم اهيلع امهلوق يفو
 . ةدسافلا طورشلاب لطبي ال علخلا نأل « ضوعلا نالطبب علخلا لطبي مل اغإو ٠ يسخرسلا

 نود ةءوطوملا يف يأ :ش ( اًيعجر ) :م قالطلا يأ :ش ( ناك قالطلا يف ضوعلا لطب نإو ) :م
 يف ضوعلا نالطب ينعي :ش ( نيهجولا يف قالطلا عوقوف ) :م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ٠ ثالشلا

 قالطلا عوقوو : لاقف امهنيب قارتفالا هجو ىلإ هب راشأو « قالطلا يف ضوعلا نالطبو « علخلا
 يأ :ش (امهقارتفاو) :مةأرملا لوبقب قالطلا قيلعت لجأل يأ :ش ( لوبقلاب قيلعتلل ) :م نيهجولا يف
 ظفل لوألا يف لماعلا ناك ضوعلا لطب ال ) :م نآشلا نأل يآ :ش ( هنأل مكحلا يف ) :م نيهجولا
 ىهتنا «فنصملا طخب علخلا ظفل عفريو لماعلا بصني علخلا ظفل ةعيرشلا جات لاق :ش (علخلا

 نم :ش ( ةيانك ) :م علخلا ظفل يأ :ش ( وهو ) :م علخلا يف ضومعلا نالطب لوألاب دارأو
 لاقو « مدقتاميفاهنايب رم يتلا ةثالثلا ظافلألا ىوس يتأي ةيانكلاب عقاولاو < تايانكلا ظافلأ
 هنأل « ةلصولا عطق ىلع ةلالد اهلو « ةيانك وهو لاقي وأ بجي لب « هب يفتني ال ةيانك وه يكاكلا
 « يعجر وهام تايانكلا نم نأل ليوأتلا اذه ىلإ جيتحا اغإو « صيمقلا وأ فخ ا علخ نم قتشم
 . یھتنا

 . ىفخي ال ام ىلع فرصتلا يف فسمعت ةدايز اذه : تلق

o\o 



 الام تمس ام اهنأل ؛ اهيلع ءيش جوزلل بجي مل اغنإو « ةعجرلا بقعي وهو حيرصلا يناثلا يفو

 هريغ باجيإ ىلإ الو « مالسإلل ىمسملا باجيإ ىلإ هجو ال هنألو « هل ةراغ ريصت ىتح اًموقتم

 ًآرورغم راصف الام تمس اهنأل ءرمخ هنأ رهظف هنيعب لخ ىلع علاخ اذإ ام فالخب « مازتلالا مدعل

 ‹ موقتم هيف ىلوملا كلم نأل ؛دبعلا ةميق بجت ثيح رمخ ىلع قتعأ وأ هدبع بتاك اذإ ام فالخبو

 فالخبو « هركذن ام ىلع موقتم ريغف جورخلا ةلاح يف عضبلا كلم امأ . اًاجم هلاوزب يضر امو

 هيف هقفلاو ‹ موقتم لوخدلا ةلاح يف عضبلا نأل « حاكنلا

 قالطلا حيرص يأ :ش ( حيرصلا ) :م قالطلا يف ضوعلا نالطب وهو :ش ( يناثلا يفو ) :م

 ءيش جوزلل بجي مل اغنإو ) :م لحملا ءاقبل :ش ( ةعجرلا بقعي ) :م حيرصلا يأ :ش ( وهو) م

 مل اذإف « جوزلل يآ :ش ( هل ةراغ ريصت ىتح اموقتم الام تمس ام اهنأل ) :م ةأرلا ىلع يأ :ش (اهیلع

 ىلإ هجو ال ) :م رخآ ليلد اذه « نأشلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م ءيش اهيلع بجي الف ةراغ رصت

 الو ):م هملستو هميلست نم عونم ملسملا نأل < مالسإلا لجأل يأ :ش ( مالسإلل ىمسملا باجيإ

 :م كلذب ريغلا ةهج نم :ش ( مازلالا مدعل ) :م« هريغ مازلإل اًضيأ هجو ال يأ :ش ( هريغ باجيإ ىلإ

 :م جوزلا يأ :ش ( راصف الام تمس اهنأل ؛ رمخ هنأ رهظف هنيعب لخ ىلع علاخ اذإ ام فالخب)

 يذلا رهملا در اهيلع مزلف « رمخ وه اذإف « هنيعب لخلا اذه تلاق ثيح هترغاهنأل :ش (ارورغم)

 ملع ولو « قادصلا يف امك طسو لح نم كلذ لثم ليك بجي امهدنعو « ةفينح يبأ دنع هتذخأ

 بجي روث يبأو دمحأ دنعو ‹ لئم ا رهم بجي يعفاشلا دنعو « هيلع ءيش الف رمح هنوكب جوزلا

 (هيف ىلوملا كلم نأل ء دبعلا ةميق بجت ثيح رمخ ىلع قتعأ وأ هدبع بتاك اذإ ام فالخبو ) :م

 ( يضر امو ) :م بصاغلا ىلع ةميقلا تبجو بصغ ول ىتح :ش ( موقتم ) :م دبعلا يف يأ :ش

 يرهوجملا لاق « ءيش الب يآ :ش ( اًئاجم ) :م هكلم لاوزب يأ :ش ( هلاوزب ) :م ىلوملا يأ :ش

 . ىهتنا « فرصني هنأل « لاعف وهو « لدب الب يأ < اًناجم هذخأ مهلوق

 هنأ ىلع هباصتناو « عنص اب ناسنإلا يلابي ال نأ نوجا لاقو « نجم باب يف هركذ : تلق

 . اًناجمأالاوز يضر ام « هريدقت فوذحم ردصم ةفص

 نم مزلی الف :ش ( موقتم ريغ جورخل ا ةلاح يف ) :م علخلا يف ينعي :ش ( عضبلا كلم امأ) :م

 . . . هقفلاو - هلوقب اذه ديعب هرکذن ام هب دارا :ش ( هركذن ام ىلع ) :م علخلا داسف لدبلا نالطب

 حاكنلا حصي ثيح <« علخلا نيبو هنيب قرفلا ىلإ هب راشأ :ش ( حاکنلا فالخبو ) :م - هرخآ ىلإ

 اذهلو :ش ( موقتم لوخدلا ةلاح يف عضبلا نأل ) :م ءيش بجي الو علخلا حصيو لما رهم بجيو

 ريغ عضبلا نوك يف يأ :ش ( هيف هقفلاو ) :م لاملا عيمج نم زاج اهلثم ره ةأرما ضيرملا جوزت اذإ

 ةعيرشلا ملعب هصخ فرعلا نكلو « مهفلا ةغللا يف هقفلاو « لوخدلا نود جورخلا ةلاح يف موقتم
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 ىلإ ةجاح الف فرش هسفنف طاقسإلا امأف « هفرشل ًاراهظإ ض ضوعب الإ هکلمت عرشی ملف « فیرش هنآ
 اًضوع حلصي ام نأل« علخلا يف الدب نوكي نآ زاج ًارهم نوکی نآ زاجامو :لاق .لاملا باحيإ

 .موقتملا ريغل ًضوع حلصب نأ ىلوأ موقتملل
 سسس ي
 ملف) ا سش ( فیرش) 0 شه ل

 ار طخ اراھظإ

 ر اباد یر شا مشل نع وزا كام طاس یا :ش ( طاقسإلا امف ) :م
 فرشتي يأ فرش هسفنف : يقانغسلا لاقو « مرتحملا لحما ةناهإ موزل مدل :ش ( لاملا باحجيإ
 : يش جوزلا ىلع بجي مل كلذ ؛ تناك امك هجر لك نم ايش ىلع هكا درت تح بل

 ةيكلاملل رهاوجلا يفو . لام ىلع ايضارت اذإ الإ لالا باجيإ ىلإ ةجاح الف : يكاكلا لاقو
 لوق سايق وهو « لالا الإ جوزلا بجيالو « لامو رمخ لثم حص لالحو مارح ىلع اهعلاخ

 . للا رهم بجي يعفاشلا لوق سايقو دمحأو انباحصأ

 الو « لاحب هقحتسی ال لام هنأل ۰ ءيش اهمزلی ال هسفن دبع ىلع اهعلاخ «هقفلا عماوج» يف

 هيلع اهل نيد نم اهتءارب ىلع اهعلاخ ولو « ةريغصلاو ةنابلا علخك « قالطلا عوقول لوبقلا نم دب
 ريخأتلاو ةءاربلا تحص هيلع اهل نيد ريخأت ىلع وأ « سفن ةلافك نم اهتءارب ىلع وأ « رهملا ريغ
 لوهجم لجأ ىلإ علخلا لدب يف ليجأتلا حصيو « اًيعجر قالطلا نوكيو ٠ مولعم لجأ ىلإ
 ةرسيملا ىلإ اذكو « زوجي ال حايرلا بوبهو فاطقلا ىلإو سايدلاو داصحلا وحن ةكردتسم ةلاهجو

 . ليجأتلا حصيال

 .دمحأ لوق وهو ةيمستلا دسفت لدبلا ةلاهج يفو « ًالاح لاملا بجيو «طيحملا» يفو

 . حاكنلاك لثملا

 الدب نوکی نأ زاج ارهم نوکی نآ زاج امو ) :م : یلاعت هللا همحر يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نوکی ن ًأ زوجي ال امو لقي مل ثيح هسكع ركذي ملامغنإو « ءاملعلا عامجإب اذهو :ش ( علخلا يف

 علخلا لدبل حصيو رهملل حصيال ام ءايشألا نم نأل < « علخلا يف الدب نوكي نأ زوجیالارهم
 وه :ش ( موقتملا ريغل اًضوع حلصي نأ ىلوأ م وقتملل اًضوع حلصيام نأل ) :م مهارد عست ىلإ مهردك
 يف امك زاج فوصوم بوث ىلع تعلتخا اذإ اذهلو ٠ جورخلا ةلاح موقتم ريغ هنأل < اضيأ عضبلا

 الو هترغاهنآأل < رهملا هلو « رهملا يف امك ةلاهجلل ةدساف ةيمستلاف بوث ىلع تعلتخا نإو « رهملا

a4 



 مل اهنآل ءاهيلع ءيش الف ءيش اهدي يف نکي ملو اهعلاخف يدي يف ام ىلع ينعلاخ :هل تلاق ناف

 ءيش ال انه نكل « ةتيملاو رمخلاك لحيال ام ىلع تعلتخا اذإ امك « ةمث زوجي ال ام انه زوجي

 بجي ثيح اهوحنو رمخلا ىلع حاكنلا فالخب «جوزلا لوبقب علخلا عقواذإ ةآرملا ىلع جوزلل

 . لثملا رهم

 اهدي يف نکي ملف اهعلاخف يدب يف ام ىلع ينعلاخ ) :م اهجوزل ةأر ا يأ :ش ( هل تلاق ناف ) :م

 هريغو لام لا لوانتت ةماع ام ةملك نأل « ةأرملا ىلع جوزلل ءيش الف يأ :ش ( اهيلع هل ءيش الف ءيش

 ديلا نم دارملاو « ةميق هلام ركذب اهجوز ررغت مل ةأرملا نأل يأ :ش ( لاملا ةيمستب هرغت مل اهنأل ) :م

 نوطب وأ ٠ يلخن وأ يرجش ىفام ىلع وأ ‹ تيبلااذه يفام ىلع تعلتحا اذإاذكو « ةسجلا

 ءيش ةعاسلا كلت يف ناك اذإ امأ انركذ امك اهيلع عجري ال ةعاسلا كلت يف ءيش نكي ملف « يمنغ

 رهم بجي حاكنلا يفو ‹ لحملا ىلإ ةراشإلاب عفترت ةلاهجلا نم ةئشانلا ةعراسملا نأل « كلذ هلف

 هبو « قالطلا عقي ةروكذملا ةروصلا يفو « لوخدلا دنع موقتم عضبلا نأل « روصلا هذه يف لمم

 . دمحأو كلام لاق

 ال تلق اذإف « حاكنلا فالخب « لاملا بجي ليق لاما ركذ نودب علخلا عقو ول « طيسبلا» يفو

 ‹ هنم دب الف « ةبراضملاو ةلتاقملاك ةلعافم ةعلاخملا نأل « رقتفي ليق ‹ لوبقلا ىلإ رقتفي له بجي

 . لام ىلع ةريغصلاو هيفسلا علخك لوبقلا ىلع فقي دق علخلاو

 كرتو بئاغلا عيب انححص نإ علخلا حص كفك يف ام ىلع كتعلخ لاق ول « طيسولا» يفو

 ام ىلع كرتو بئاغلا عيب انححص نإ علخلا حص كفك يف ام ىلع كتعلخ لاق « اهفك يف ام ىلع

 . لثملا رهم ىلإ عوجرلا بجيو ضوعلا دسف حصي مل نإو « اهفك يف

 للعو « مهارد ثالث ىلع لزن ءيش اهفک يف نکي مل نإ : ةفينح وبأ لاقو : يلازغلا لاق

 هنع هلقنو « فالح ريغ نم ةتبلا ءيش مزلي ال هنأ هباحصأو ةفينح يبأ بهذم : يجورسلا لاقو

 . هيف ةفزاجملا وأ أطخلا ىلع ينبم لطاب لايخو « مهو ديلقتو ‹ حيبق طلغ

 هللا همحر دومحم ناطلسلا مايأ يف همد ةحابإ ىلع تفم ةئامثالث قفتا دق ناكو: لاقو

 ال يماع لجر انأ دومحم ناطلسلا لاقف « ءامكحلا بّهذم هداقتعا لجأ نم هلتقب اوتفأو « ىلاعت

 ءايحإ فنص مث « ةيفنحلا نم يدنباصرألا مهنم هصاخف « هولتقاف هلتق بجو نإ رمألا اذه فرعأ

 . عرولاو دهزلاو ملعلاب هحدم يف بنطأو ةفينح يبأ بقانم هيف ركذو « نيدلا مولع

 نآ ىلإ يلازغلاك نيدحلملا نم موق بهذ : ريوكتلا ةروس يف هريسفت يف ةيطع نبا ركذو

 هورفکو « هتوم دنع كلذو « هاقاس ءاشعلاو « هساوحو هانيع موجنلاو « مدآ نبا سفن سمشلا

 . ملاعلا اذه نم عدبأ نكمملا يف سيل اهنم رومأب
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 هيلع تدر ءيش اهدي يف نکي ملف اهعلاخف « لام نم يدي يف ام ىلع ينعلاخ هل تلاق ناو
 باجيإ ىلإ هجو الو « ضوعب الإ لاوزلاب اًيضار جوزلا نكي مل الام تمس امل اهنأل ؛اهرهم
 ةلاح موقتم ريغ هنأل لثملا رهم ينعأ « عضبلا ةميق ىلإ الو «هجو الو ةلاهجلل هتميقو ىمسلا

 . هنع ررضلل اًعفد جوزلا ىلع هب ماق ام باجيإ نيعتف «جورخلا

 هيلع تدر ءيش اهدي يف نکي ملف اهعلاخف لام نم يدي يف ام ىلع ينعلاخ هل تلاق ناو ) :م

 هتميقو ىمسملا باجيإ ىلإ هجو الو ٠ ضوعب الإ لاوزلاب اًيضار جوزلا نكي مل الام تمس اهنأل؛ اهرهم
 ريغ هنأل ؛لثملا رهم ينعأ « عضبلا ةميق ىلإ ) :م عوجرلاب اًضيأ هجو الو يأ :ش ( هجو الو « ةلاهجلل
 هب ماق ام باجيإ نيعتف) :م اهنع هقح طقسأ لب « اًتيش كلب مل جوزلا نأل :ش ( جورخلا ةلاح موقتم
 نم يضاقلا لاق هبو « رهملا وهو « جوزلا ىلع لاملاب عضبلا م اقام باجيإ يأ :ش ( جوزلا ىلع
 لثملا رهم اهيلع يعفاشلا دنعو دمحأ دنعو ‹ عاشملا مسا هيلع عقي ام اهيلع ينخملا يفو . ةلبانحلا

 الو « ناكمإلا ردقب رورغلل اًعفد هيف نأل « جوزلا نع يأ :ش ( هنع ررضلل اعفد ) :مادحاو ًالوق

 لطبي لوقن انأل « اهيلع عضبلا ةميق بجيف « علخلا خسفب ناكمإ الو اكلهتسم راص عضبلا لاقي
 . اهيلع عضبلا ةميقب عوجر ال اذه عم لصاح عضبلا كالهتسا نإف « ةآرملا دادتراب كلذ

 عقيال تعلتخا تلاقو « تئش اجب وأ لاملاب كسفن يعلخا اهل لاق ول «ناخ يضاق» يفو

 يف رکذ تعلتخا تلاقف فلأب لاق ولاذكو « لاحم وهو ًاصقنتسمو اديزتسم ريصي هنأل ‹قالطلا

 هداز رهاوخ ركذ الام ركذي ملو كسفن يعلخا لاق ولو « متيال هنأ قالطلا يفو « عقب هنأ ةلاكولا

 جوزلا يوني نأ الإ « لام اب الإ اهلوخد نوكي الو حصي ال ىقتنملا يف ىفو « ةنئاب ةدحاو ةقلط عقت هنأ

 . لام الإ اهعلخي نأ هل سيلف يتأرما علخا:هريغل لاقولاذكو « لام ريخب قالطلا

 عماوج» يفو « خياشملا ذخأ هبو « لام ريغب اتئاب اًقالط نوكي هنأ دمحم نع ةعامس نبا ركذو
 نع ةعامس نباو ماشه ةياور يف لدبلا ركذي ملو « اًعلخ ناك اذكب كسفن كتعب لاق ول : «هقفلا

 الو نئاب قالط هب عقي هنأ رخآ عضوم يفو « علخب سيل هنأ مساقلا يبأو يخركلا نعو « دمحم
 . «ىواتفلا» يف نيدلا ماسح ديهشلا رايتخا وهو « اربي مالس نبا نعو « رهملا نع جوزلا اربي

 تلاقف «اذك كسفن يعلخا لاقو رهملا نم اربي الو عقي قالطلا ىون نإ «ىواتفلا» يفو

 ءاهلوبق ىلع فقوتي اذكب كتعلخ لاق ول ىتح « علخلل اًبلطو ًالاؤس ناك لدبلا ركذي مل تلعف
 . لام ينعلخا تلاق ول اذكو ٠ ءيش ريغب عقي دمحم نعو « لصألا يف اذكه

 فالخب ‹ حصيال تيرتشا تلاقف الام رکذی ملو ينم كسفن يرتشا لاق ول « ىواتفلا» يفو
 « باوج وهف كتقلط لاقفاذكب ينعلخا تلاق ولو « تعلتخا تلاقف ينم كسفن يعلخا : هلوق

 سيلف معن تلاقف اذكب كتعلخ لاق ولو « فالخ الب ءادتبا وه ةنسلل كتقلط لاق ولو ءادتبا ليقو
 . حص تزجأ وأ تيضر تلاق ولو « ينتعلخ معن تلاق اهنأك ءيشب
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 ءيش اهدي يف نکي ملو« لعفف مهاردلا نم و «مهارد نم يدي يف ام ىلع ينعلاخ تلاق ولو

 نأل ضيعبتلا نود ةلصلل انه« نم» ةملكو « ةثالث هلقأو عمحلا تمس اهنأل ؛مهارد ةثالث اهيلعف

 اهيلعو « ًأربت مل هنامض نم ةئيرب اهنأ ىلع قبآ اهل دبع ىلع تعلتخا اذإو « هنودب لتخي مالكلا

 ‹ ضوعلا ةمالس يضتقيف ‹ ةضواعم ا دقع هنأل؛ تزجع نإ هتميق ميلستو « تردق نإ هنيع ميلست

 ‹ ةدسافلا طورشلاب لطبي ال علخلا نأ الإ ٠ لطبيف دساف طرش هنع ةءاربلا طارتشاو

 ءيش اهدي يف نکي ملو ‹ لعفف مهاردلا نم وآ مهارد نم يدي يف ام ىلع ينعلاخ :تلاق ولو ) :م

 نود ) :م نايبلل يأ :ش ( ةلصلل انه «نم» ةملكو « ةثالث هلقأو عمجلا تمس اهنأل ؛ مهارد ةثالث اهيلعف

 نم يدي يف ام ىلع ينعلخا تلاق ول اهنأل « نم نودب يأ :ش ( هنودب لتخي مالكلا نأل ؛ ضيعبتلا

 . مهارد ةثالث اهمزليف عمجلا ظفل ىقبيو « ةلص ناكف « ًالتخم مالكلا ناك مهارد

 « معن تلق « سنجلل ماللاب فورعملا عمجلا نأل « دحاو مهرد اهمزلي نأ يغبني : تلق نإف

 بجيف « ةقيقح مهاردلاو هدي هيوحت اب هصاصتخال ةراشإلاو ةفاضإلا نع اًدرجم عمجلا ناك اذإ

 قلطب ضعبلا ديق « فالتخا هيف عمجلا ىنلع لخادلا ماللا نإ لوقن انأ ىلع ةيعمجلا ىنعم رابتعا

 ام ثالثلا نم يراتخا هتأرمال لاق اذإ ام اهيلع دري الو لوقلا اذه ىلإ بهذ فنصملا لعل عمجل ا

 لالتخا مدعل ضيعبتلل هيف - نم - نأل « حصي نيتنثلا وأ ةدحاولا تراتخا اذإ اهنإف « تئش

 ‹ هنودب مالكلا لالتخال ةلصلاو نييبتلل اهيف - نم - نإف < ‹ علخلا ةروص فالخب « هنودب مالكلا

 لوقن انأل « تئش ام ثالثلا نم يراتخا نم موهفملا ريغ تئش ام يراتخا نم موهفملا لاقي الو

 ‹ نم ركذ نودب مالكلا ةحص ىعدملا نأل ‹ مالكلا يف لالتخالا يضتقت ال نيينعملا نيب ةرياغمل ا

 . ةرياغملا مدع ىلع ةفوقوي تسيل هتحصو

 ىلع قيطت ال ينعي « هبايإ يأ :ش ( هنامض نم ةئبرب اهنأ ىلع قبآ اهل دبع ىلع تعلتخا اذإو ) :م

 ‹ اهيلع نامض ال كلام دنعو :ش ( ربت مل ) :ماهيلع ءيش الف الإو ‹ هتملس هتدجو نإ هلصحت

 ميلست اهيلعو ) : :م علخلا حصي ال هدنع حصألا يفو علخلا حص نإ لثملا رهم بجي يعفاشلا دنعو

 يأ :ش ( هنأل تزجع نإ هتمیق میلستو « تردق نإ ) :م دبعلا نيع ميلست ةأرملا ىلعو يأ :ش ( هنيع

 :م جوزلا نع يآ :ش (هنع ةءاربلا طارتشاو « ضومعلا ةمالس يضتقبف  ةضواعملا دقع ) :م علخلا نأل

 تاعربتلا اذكو :ش (ةدسافلا طورشلاب لطبي ال علخلا نأ الإ ):م طرشلا يأ :ش ( لطبيف دساف طرش)

 . اهب لطبت ال
 عج ريو ةيمستلا دسفت نأ يبني نكلو « دسافلا طرشلاب لطبي ال علخلا نأ انملس ليق نإف

 نال « قابإلا رابتعاب هتحص عني الف ٠ عسوتلا ىلع علحلا ىنيم نأ باوجباو « رهلاب هيلع جوزلا

 ءيشلا داسف رثؤي ال طقاسلاو « اًطقاس اًدساف طرشلا نم هضقاني ام ناك اًحييحص ناك اذإ دقعلا

 طارتشاو ءًامیلس هنوک فصوب همیلست بجوی اذکف ىمسملا ميلست بجوي امك علخلا ليق نإف
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 تبلط امل اهنأل فلألا ثلث اهيلعف ةدحاو اهقلطف فلأب اًنالث ينقلط تلاق اذإو حاكنلا اذه ىلعو

 ‹ ضاوعألا بحصي ءابلا فرح نأل اذهو «فلألا ثلثب ةدحاو لك تبلط دقف فلأب ثالللا

 فلأ ىلع اًنالث ينقلط تلاق نإو . لالا بوجول نئاب قالطلاو ٠ ضوعملا ىلع مسقني ضوعلاو
 ةدحاو يه الاقو« ةعجرلا كليو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهيلع ءيش الف ةدحاو اهقلطف

 ماعطلا اذه لمحا: مهلوق نإ ىتح تاضواعملا يف ءابلا ةلزنمب «ىلع» ةملك نأل ؛ فلألا ثلثب

 . ءاوس مهرد ىلع وأ مهردب

 نأب : بيجأ « ًاضيأ ىمسملا ميلست نع اهطارتشا حصيف « حيحص ةمالسلا فصو نع ةءاربلا
 عيبلاو «زوجيال هميلست ىلع ردقي ال ام عيب نأ ىرت الأ « ةمالسلا فصوب ميلستلا قاقحتسا

 . ىلعألا زاوج ىندألا زاوج نم مزلي الف « زوجي بويعلا نع ةءاربلا طرش
 ةءاربلا طارتشاب هل قبآ دبع ىلع اهجوزت اذإ مكحلا اذه ىلع ينعي :ش ( حاكنلا اذه ىلعو ) :م

 . هتميق ملست الإو « ردق اذإ هنيع ميلست بجيو <« هنامض نع اربي ملو « حاكنلا زاج هنامض نع

 دنعو يعفاشلا لاق هبو :ش ( فلألا ثلث اهيلعف ةدحاو اهقلطف فلأب اًنالث ينقلط تلاق اذإو ) :م

 ةدحاو لك تبلط دقف فلأب ثالثلا تبلط امل اهنأل ) :م ءيش ريخب عقي دمحأ دنعو « فلأب عقي كلام

 ىلع يأ :ش ( ضوعملا ىلع مسقني ضوعلاو ٠ ضاوعألا بحصي ءابلا فرح نأل اذهو « فلألا ثلثب

 . فلألا ثلثب ةقلط لك لباقيف « ضوعملا ءازجأ

 ثلثب دحاو لك ةثالثلا ديبعلا هذه كنم تعب لاق ولف < عيبلاب لكشي اذه : تلق نإف

 . فلألا ثلث بجي ملو « زجي مل هنيعب دحاو يف عيبلا لبقف فلألا

 . عيبلا كلذك الو ‹ راطخألاو قيلعتلا هلوبقل دسافلا طرشلاب لطبي ال قالطلا : تلق

 . عامجإلاب يأ :ش ( لاما بوجول نئاب قالطلاو ) :م

 لاق هبو :ش ( ةفينح يبأ دنع اهيلع ءيش الف « ةدحاو اهقلطف فل ىلع اًنالث ينقلط تلاق نإو ) :م

 بجي مل ال هنأل :ش ( ةعجرلا كليو ) :م ءابلا يف مالكلاك كلام لاقو « ءابلا يف هلوقك دمحأ

 يف اًئدتبم ناك جوزلا نأل « اًيعجر قالطلا ناك طرشلا ءازجأ ىلع عزوتت ال طورشلا نأل ءلاملا

 :ش ( الاقو ) :م ثالثلاب نرقي مل اذإ ةلوخدملا يف ةعجرلا بقعي قالطلا حيرصو « قالطلا عاقيإ

 لاق هبو « ةنئاب ةدحاو ةقلطلا يأ :ش ( فلألا ثلثب ةنئاب ةدحاو يه ) :م دمحمو فسوي وبأ لاق يأ

 ىنعمب تاضواعملا يف لمعتست ينعي :ش ( تاضواعملا ىف ءابلا ةلزنمب «ىلع» ةملك نأل ) :م يعفاشلا

 قيلعتلا لبقي ال لام لاو « قالطلا نود لاملا ىلع هلوخدك ءابلا ةلزنمب نوكيف « ةضواعم علخلاو ءابلا

 ءابلاو «نإ ربخ عفرلاب ءاوس :ش ( ءاوس مهرد ىلع وأ مهردب ماعطلا اذه لمحا: مهلوق نإ ىتح ) :م
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 :ةنحتمملا ) .4 اًنيش هللاب نكرشي ال نأ ىلع كنعيابي # : ىلاعت هللا لاق ,طرشلل ىلع ةملك نأ هلو

 «ةقيقح موزلل هنأل اذهو ءاًطرش ناك رادلا يلخدت نأ ىلع قلاط تنأ هتآرمال لاق نمو . ٠١( ةيآلا

 ‹ طرشلا ءازجأ ىلع عزوتي ال طورشملاف طرشلل ناك اذإو ءازحلا مزالي هنأل طرشلل ريعتساو

 . ةعجرلا كلميو عقوف « ًادتبم ناك لام لا بجي مل اذإو « رم ام ىلع ضوعلل هنأل « ءابلا فالخب

 نإ نم# : ىلاعت هلوق ىفامك « ىلع ىنعمب نوكتف « ءالعتسالا ىنعمجب لمعتست اهنم ةريثك ناعل

 . (نوزماغتي» مهيلع يأ € مهب اورم اذإو » «راطنق ىلع يأ «( ۷١ ةيآلا : نارمع لآ )4 راطنقب هنمأت

 : ىلاعت هللا لاق « طرشلل ىلع ةملك نأ ):م ىلاعت هللا همحر ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 اذهو ‹ نكرشي ال نأ طرش يأ :ش ( ١١ ةيآلا : ةنحتمملا ) (€ اًئيش هللاب نك رشي ال نأ ىلع كنعيابي»

 تنآ :اهل لاق ولاذه ىلعو هءازجأ هلباقي الو « ةلمج طورشملا لباقي طرشلاو ءاسنلا ةعيب يف

 ناك بتاك وأ زابخ هنأ ىلع دبعلا اذه تعب لاق اذإ اذكو « اًطرش ناك رادلا يلخدت نأ ىلع قلاط

 . اًطرش

 اهيلع ناك اهدحو اهقلطف« فلأ ىلع ةنالفو ينقلط هل تلاق اذإ ام اذه لكشي : تلق نإف

 . ءابلا فرحب تسمتلا ول ام ةلزنمي لالا نم اهتصح

 كلذ لعجيف « ةنالف قالط يف اهل ضرغال هنأل « ءابلا ىلع كانه تلمح هنأب : بيجأو

 .« طوسبملا» يف اذك « حيحص ضرغ ثالثلا عاقيإ طارتشا يف اهلو ‹ طرشلاک

 داهشتسالل ةلأسملا هذه :ش ( اًطرش ناک رادلا يلخدت نأ ىلع قلاط تنآ :هتآرمال لاق نمو ) :م

 :م ىلع فرح نأل يأ :ش ( هنأل اذهو ):م ةيئادتبا ةلأسب يه تسيلو « طرشلل ىلع نأ ىلع

 ةملك نأ « هنايب :ش ( ءازجلا مزالي ) :م طرشلا نأل يأ :ش ( هنأل طرشلل ريعتساو « ةقيقح موزلل)

 ثيح نم لاصتالل زاجملا زوجيو « ازاجم نوكت طرشلل تلمعتسااذإ مث « ءالعتسالل ىلع

 :ش ( عزوتي ال طورشملاف طرسشلل ناك اذإو ) :م ءازجلا دوجول مزلتسم طرشلا دوجو نأل « ةمزالملا

 :ش ( طرشلا ءازجأ ىلع ) :م ىرت امك دتعم وهو « هومستقا اذإ هوعزاوت لاقي « لوهجملا ةغيص ىلع

 نم ءزج عقي الف ءازجألا عيمج نع ةرابع طرشلاو « طرشلا دوجو دنع الإ دجوي ال طورشملا نأل
 ام ىلع ضوعلل هنأل « ءابلا فرح فالخب) :م طرشلا دوجو مدعل ‹ طرشلا نم ءزج دوجوب طورشملا

 . ضاوعألا بحصي ءابلا فرح نأل هلوق دنع يأ :ش ( رم

 ىلإ . . .اًتالث ينقلط تلاق نإو هلوق يهو « ةروكذملا ةلأسملا يف :ش ( لالا بجي مل اذإو ) :م

 قالطلا يأ :ش ( عقوف ) :م اهلاؤس ىلع ينبم ريغ أدتبم لجرلا ناك يأ :ش (ًادتبم ناک ) :م هرخآ

 . ةعجرلا بقعي حيرصلا قالطلا نأل :ش ( ةعجرلا كليو ) :م :هلوق ىنعم وهو « ًايعجر عقو
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 نألءءيش عقي مل ةدحاو اهسفن تقلطف فلأ ىلع وأ فلأب اًنالث كسفن يقلط جوزلا لاق ولو
 ال اهنأل فلأب اًئالث ينقلط اهلوق فالخب اهلك فلألا هل ملستل الإ ةنونيبلاب يضر ام جوزلا

 تقلط تلبقف فلأ ىلع قلاط تنأ اهل لات ولو . ىضرأ اهضعبب تناك فلأب ةنونيبلاب تيضر

 فلأب هلوق ىنعم نأل « نيهجولا يف لوبقلا نم دب الو فلأب قلاط تنأ هلوقك وهو فلألا اهيلعو

 ضوعلاو ‹ كيلع يل نوكي فلأ طرش ىلع فلآ ىلع هلوق ىنعمو « كيلع يل بجيب فلآ ضوعب
 هتأرمال لاق ولو . انلق امل نئاب قالطلاو « هدوجو لبق لزني ال طرشلاب قلعملاو هلوبق نودب بجي ال

 تقلطو « دبعلا قتع لبقف فلأ كيلعو رح تنأ :هدبعل لاقوأ « تلبقف فلأ كيلعو قلاط تنآ:

 امهيلع ءيش الو < ةآرملا

 نأل ؛ءيش عقي مل ةدحاو اهسفن تقلطف فلأ ىلع وأ فلأب اًنالث كسفن يقلط جوزلا لاق ولو ) :م

 ىلع لدي ال فلألاب هكلم لاوزب هاضر نأل :ش ( اهلك فلألا هل ملستل الإ ةنونيبلاب يضر ام جوزلا

 عقي ةدحاو اهقلطف :ش ( فلأب اًنالث ينقلط: اهلوق فالخب ) :م فلألا نم لقأب هكلم لاوزب هاضر

 ( ىضرأ ) :م فلألا ضعبب يأ :ش ( اهضعبب تناك فلأب ةنونيبلاب تيضر امل اهنأل ) :م ةنئاب ةدحاو

 قيرطلاب فلألاب اهاضر ناك فلألا نم لقأب ةنونيبلا عوقوب اهسفن كلمتب تيضر ال ينعي :ش

 . ىلوألا

 ىلع فقوتاغنإو :ش ( فلألا اهيلعو تقلط تلبقف فل ىلع قلاط تنأ :اهل لاق ولو ) :م

 « لالا بوجول ةنئاب ةدحاو تعقو تلبق اذإف « لوبقلا نم دب الف ةضواعم باجيإ هنأل ءاهلوبق

 قالطلا قيلعت ةلزنمب هنأل « كلذ لطب لوبقلا لبق تماق اذإ ىتح « سلجللا يف لوبقلا طرشب نكل

 ( فلأب قلاط تنأ هلوقك وهو ):م سلجملا ىلع رصتقت تاكيلمتلاو « اهنم رمألا كيلتو اهتئيشمب
 وأ فلآ ىلعوأ فلأب قلاط تنأ لاقول يشاترمتلا ركذو . ركذ اميف كلذ مكحلا اذه مكح يأ :ش

 ةهج نم نيي اذهو « سلجلملا يف لوبقلا ىلع عقي فلأب كتقلط وأ كتيراب فلأ ىلع كتعلاخ

 غولبلا ىلع فقوتيو « سلجلملا نع همايقب لطبي الو هعوجر حصي الو « هتفاضإو هقيلعت حصيف
 حصي الف « ةلدابملا اهتهج نم وهو « لاملا اهلوبقب قالطلا قيلعت هنّال « هتیاغ تناك اذإ اهیلع

 . سلجملا نع اهمايقب لطبيو « جوزلا لوبق لبق اهعوجر حصيو « اهتفاضإو اهقيلعت

 تنأ هلوق يفو « فل ىلع قلاط تنأ هلوق يف يأ :ش ( نيهجولا يف لوبقلا نم دب الو ) :م

 ىلع «فلأ ىلع» هلوق ىتعمو « كيلع يل بجب فلأ ضوعب «فلأب» هلوق ىنعم نأل ) :م فلأب ىلاط
 «هدوجو لبق لزني ال طرشلاب قلعملاو « هلوبق نودب بجي ال ضوعلاو « كيلع يل نوكي فلأ طرش
 . لاملادوجول يأ :ش ( انلق امل نئاب قالطلاو

 لبقف فلأ كيلعو رح تنأ هدبعل لاق وأ ‹ تلبقف ‹ فلآ كيلعو قلاط تنأ هتآرمال لاق ولو ) :م

 ءيش امهيلع بجي ال يأ « دبعلاو ةأرملا ىلع يأ :ش ( امهيلع ءيش الو ةآرملا تقلطو دبعلا قتع
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 اذإو البق اذإ فلألا امهنم دحاو لك ىلع : الاقو . البقي مل اذإ اذكو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 اذه لمحا :مهلوق نإف ‹ ةضواعملل لمعتسي مالكلا اذه نأ امهل . قاتعلاو قالطلا عقي ال لبقي مل

 ذإ لاحلا ةلالدب الإ اهلبق اب طبترت الف ةمات ةلمج هنأ هلو « مهردب : مهلوق ةلزنمب مهرد كلو عاملا

 عيبلا فالخب « لاملا نع ناكفني قاتسعلاو قالطلا نأل « انه ةلالد الو لالقتسالا اهيف لصألا

 كنآ ىلع وأ «رايخلاب ىنأ ىلع فلآ ىلع قلاط تنأ : لاق ولو . هنود نادجوي ال امهنأل ةراجإللاو

 رايخلا تدر نإف « ةأرملل ناك اذإ زئاج وهو جوزلل ناك اذإ لطاب رايخ0اف تلبقف «مايأ ةثالث راينخلاب
 . هللا همحر- ةفينح يبآ دنع اذهو ‹ فلألا اهمزلو تقلط درت مل نإو لطب ثالثلا يف

 فسوي وبأ لاق يأ :ش ( الاقو ) :م دبعلاو ةأرملا يأ :ش ( البقي مل اذإ اذكو « ةفينح يبأ دنع ) :م

 اذإ فلألا) :م دبعلاو ةأرملا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك ىلع ) :م دمحأو يعفاشلا لاق هبو دمحمو

 فالخلا ىلع يأ اذكو :ش ( قاتعلاو قالطلا عقي ال لبقي مل اذإو ) :م امهنم دحاو لك يآ :ش ( البق

 يبأ دنع ءيش فلألا يف هل نكي ملو قالطلا عقو جوزلا لعفف مهرد فلأ كلو ينقلط تلاق اذإ

 اذهب دارأ :ش ( ةضواعملل لمعتسي مالكلا اذه نأ ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 :م ًاضيأ ةضواعم علخلاو ‹ ةضواعملل لمعتسي وهو فلأ كلو اهلوقو « فلأ كيلعو هلوق مالكلا

 كلو بوثلا اذه طيخ اذكو :ش ( مهردب : مهلوق ةلزنمب مهرد كلو عاتملا اذه لمحا :مهلوق نإف )

 ريصيف ‹ كلذ ىلع لمحي نأ همالك حيحصتل هجو الو « لاحلل نوكت دق واولا نأ هحيضوت مهرد

 دأ لاق ولامک « اهلوبق دعب الإ كلذ نوكي الو « فلأ كيلع بجي ام لاح يف قلاط تنأ لاق هنأك

 . لاملاب الإ ناعقي ال قاتعلاو قالطلا نإف « رح تنأو ًافلأ يلإ دأ هدبعل وأ « قلاط تنأو املأ يل

 :ش ( ةمات ةلمج ) :م فلآ كيلع هلوق نأ يأ :ش ( هنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 لاجل ا ةلالدب الإ اهلبق اب طبترت الف ) :م لالقتسالا اهيف لصألاو « ربخو ًأدتبم اهنأل « اهسفنب ةلقتسم

 ( انه ةلالد الو ) :م اهسفنب دادبتسالا يأ :ش ( لالقتسالا ) :م ةلمحجلا يف يأ :ش ( اهيف لصألا ذإ

 امهيف ماركلا ةداع نأل :ش ( لالا نع ناكفني قاتعلاو قالطلا نأل ) :م اهلبق ام طابترالا ىلع :ش

 لاملا نود يأ :ش ( هنود نادجوي ال امهنأل « ةراجإلاو عيبلا فالخب ) :م ضوع لوبق نع عانتمالا

 . ًاليلد ةضواعملا لاح نوكي نأ حلصيف « ةضحم ةضواعم امهنوكل

 :ش ( تلبقف مايآ ةثالث رايضلاب كنأ ىلع وأ « رايلاب ينأ ىلع فلأ ىلع قلاط تن لاق ولو ) :م

 زئاج) :م رايخلا يأ :ش (وهو) :م عقاو قالطلاف :ش (جوزلل ناك اذإ لطاب رايخلاف ) :م تلبقف تلاق يأ

 نإو) :م قالطلا يأ :ش (لطب) :م مايأ ةثالث يف يأ :ش ( ثالثلا يف رايضلا تدر نإف « ةأرملل ناك اذإ

 ةفينح يبأ دنع) :مهانركذ يذلا اذه يأ :ش (اذهو ‹ فلألا اهمزلو تقلط ) :م رايخلا يأ :ش ( درت مل
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 دعب خسفلل رايخلا نأل ؛ مهرد فلأ اهيلعو « عقاو قالطلاو نيهجولا يف لطاب رايخلا :الاقو
 نمو نيمي هبناج يف هنأل « نيبناجلا نم خسفلا نالمتحي ال نافرصتلاو داقعنالا نم عنملل ال داقعنالا

 ءاهعوجر حصي ىتح عيبلا ةلزنم اهبناج يف علخلا نأ -هللا همحر -ةفينح يبألو . طرش اهبناج
 حصي ال ىتح نيمي هبناج يف امأ . هيف رايخلا طارتشا حصيف « سلجلا ءارو ام ىلع فقوتي الو

 اهبناج لثم قاتعلا يف دبعلا بناجو « ناميألا يف رايخ الو « سلما ءاروام ىلع فقوتيو هعوجر
 لوقلاف تلبق تلاقف « يلبقت ملف مهرد فلأ ىلع سمأ كتقلط : هتأرمال لاق نمو . قالطلا يف

 تلبق لاقف « لبقت ملف سمأ مهرد فلأب دبعلا اذه كنم تعب هريغل لاق نمو « جوزلا لوق

 نم رايخلا ناك اذإ اميف يأ :ش ( نيهجولا يف لطاب رايخلاو ) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو
 نأل ) :مدمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( مهرد فلأ اهيلعو عقاو قالطلاو ) :م هبناج نم وأ اهبناج

 يف رايخلا رثأ ينعي :ش ( داقعنالا نم عنملل ال داقعنالا دعب خسفلل ) :م رايخلا ةيعرش يأ :ش ( رايخلا

 لوبقو جوزلا باجيإ يأ :ش ( نافرصتلاو ) :م باجيإلا نم عنملا يف ال باجيإلا ةحص دعب خسفلا
 . نيميلا بناجو جوزلا بناج نم يأ :ش ( نيبناجلا نم خسفلا نالمتحي ال ) :م ةأرملا

 ال نيميلا ينعي « ءازجو طرش ركذ هنأل :ش ( نيمي هبناج يف ) :م علخلا نأل :ش ( هنأل ) :م

 ذخأف « ةأرملا لوبقب متت جوزلا نيي نإف « نيميلا يأ :ش ( طرش اهبناج نمو ) :م خسفلا لبقي
 :ش (عيبلا ةلزنمب اهبناج يف علخلا نأ ةفينح يبألو ) :م خسفلا لامتحا مدع يف نيميلا مكح اهلوبق
 «عيبلا يف امك لطب سلجملا نم تماق ولو :ش ( اهعوجر حصي ىتح ) :م ضوعب لام كلمت هنأل
 رايخلا طارتشا حصيف « سلجلا ءارو ام ىلع فقوتب الو ) :م هيف رايخلا طارتشا حص كلذك ناك اذإو
 ىلع فقوتيو « هعوجر حصي ال ىتح نيميف ) :م جوزلا بناج يف علخلا امأ يأ :ش ( هبناج يف امأ « هيف
 حصي ينعي :ش ( قالطلا يف اهبناج لثم قاتعلا يف دبعلا بناجو ناألا يف رايخ الو « سلجلملا ءارو ام

 اذإ هحيضوت ةأرملا بناج نم علخلا حصي امك لام ىلع قاتعالا يف هريخ اذإ « دبعلا نم رايخلا

 قتعأ اذإ كلذكف « عيبلا ىنعم يف هنأل ةفينح يبأ دنع زاج ةثالث رايخلا اهل لعج لام ىلع اهقلط

 ءرايخلا حصي ال امهدنعو « عيبلا ىنعم يف هنأل « زاج مايأ ةثالث رايخلا هل لعجو « لام ىلع هدبع

 . اهطرش يفاذكو « نيميلا يف رايخلا حصي الو ءنيميلا طرش لاملا لذب نأل

 ةلالدب انه رايخلا انتبثا انلق « هريغ هيلع ساقي الف « سايقلا فالخب تبث رايخلا توبث ليق نإف

 ‹ رضأ سوفنلا يف نبغلاو لاومألا يف نبغلا عفرل عيبلا يف رايخلا توبث نإف « سايقلاب ال صنلا
 ءادبأ هلثم هل لصحي ال هجو ىلع جاودزالا اذه هتوفي امر هنإف « رشک هيف يأرلا ىلإ ةجاحلاو
 . صنلا ةلالدب اًتباث نوكيف « ةغللا فرعي نم لك هفرعي ىنعملااذهو « لمأتلل رايخلا هيف حصيف

 لوق لوقلاف تلبق تلاقف « يلبقت ملف « مهرد فلأ ىلع سمأ كتقلط هتأرمال : لاق نمو ) :م

 تلبق : لاقف « لبقت ملف سمأ مهرد فلأب دبعلا اذه كنم تعب هريغل لاق نمو ) :م هنيمي عم :ش (جوزلا
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 ًارارقإ نوكي ال هب رارقإلاف « هبناج نم نيمي لام لاب قالطلا نأ قرفلا هجوو « يرتشملا لوق لوقلاف
 هراكنإف هب الإ متي ال اب رارقإ هب رارقإلاو « لوبقلاب الإ متي الف عيبلا امأ .هنودب هتحصل طرشلاب

 ىلع نيجوزلا نم دحاو لكل قح لك ناطقسي امهالك علخلاك ةأرابملاو : لاق .هنم عوجر لوبقلا

 امهيف طقسي ال: -هللا همحر- دمحم لاقو .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع حاكنلاب قلعتي ام رخآلا

 .ةأرابملا يف -هللا همحر-ةفينح يبأ عمو « علخلا يف هعم-هللا همحر- فسوي وبأو . هايمس ام الإ

 فسوي يبألو « ريغ ال طورشملا ربتعي تاضواعملا يفو ‹ ةضواعم هذه نأ -هللا همحر- دمحمل

 ةءاربلا نم ةلعافم ةأرابملا نأ -هللا همحر-

 نأ ) :م ‹ عيبلا ةلأسمو قالطلا ةلأسم « نيتلأسملا نيب يأ :ش ( قرفلا هجوو « يرتشملا لوق لوقلاف

 :م فلاحلاب متي نيميلاو لاملا ةأرملا لوبق طرشب قالطلا قيلعت هنأل :ش (هبناج نم ني لاملاب قالطلا

 ( طرشلاب اًرارقإ نوكي ال) :م فلحلا ليوأت ىلع ريمضلا ركذ اغإو « نيميلاب يأ :ش ( هب رارقإلاف)
 جوزلا لوق لوقلا ناكف « تعفتراو نيميلا تلحنا طرشلا دجو اذإ هنأل « طرشلا دوجول يأ :ش

 يأ :ش ( هنودب ) :م نآلا رم ريمضلا ريكذت هجو « نيميلا ةحصل يأ :ش ( هتححصل ) :م نيميلا عم

 . طرشلا نودب

 :ش ( هب الإ متي ال اب رارقإ ) :م عيبلاب يآ :ش ( هب رارقإلاو « لوبقلاب الإ متي الف عيبلا امأ ) :م

 . قدصي الف :ش ( هنم عوجر لوبقلا هراكنإف ) :م اًضيأ عيبلا ىلإ مجري - متي ال - يف رتتسملا ريمضلا

 ‹هكيرش اراب نم ةأرابملا :ش ( علخلاك ةأرابملاو ) :م :ىلاعت هللا همحر يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م أطخ ةزمهلا كرت : «برخملا» يف لاق « ةزمهلاب يهو « هبحاص امهنم دحاو لك ءاربإ يأ

 ام رخآلا ىلع نيجوزلا نم دحاو لكل قح لك ناطقسي ) :م علخلاو ةأرابملا نم لك يأ :ش ( امهالك)

 ةعلتخملا نأل « ةلبقتسملا نود ةيضاملا ةقفنلاو رهملا لثم حاكنلا ببسب يأ :ش ( حاکنلاب قلعتي

 ‹ «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا حرص هبو « ةدعلا يف تماد ام ىنكسلاو ةقفنلا قحتست ةأرابملاو

 ىلع طقسي ال هنإف رخأ ببسب بجو نيد نع زارتحا - حاكنلاب رخآلا ىلع قلعتي اب - هلوقو

 اهعلاخ ولو « عامجإلاب ىنكسلا اذكو « ةيمستلاب الإ اضيأ طقست ال ةدعلا ةقفنو « ةياورلا رهاظ
 يدعسلا مامإلا خيش لاقو < ةياورلا رهاظ يف رهملا نم ءيش طقسي ال تلبقو لاملا ركذي ملو

 ركذب اًقرع روكذم لاملا نأل « تضبق ام در اهيلع بجي الو « هيلع ناك نإ طقس مالسإلا خيشو

 ام الإ ) :م علخلاو ةأرابملا يف يأ :ش ( امهيف طقسي ال دمحم لاقو « ةفينح يبأ دنع اذه ) :م . علخلا

 لاق هبو « علخلادقع يف ىمسملا ىوساًئيش ناطقسي ال ينعي « ناجوزلا يأ :ش ( هايمس

 دمحم . ةأرابملا يف ةفينح يبأ عمو « علخلا يف ) :م دمحم عم يأ :ش ( هعم فسوي وبأو ) :م يعفاشلا

 يذلا يأ :ش ( ريغ ال طورشملا ربتعي تاضواعملا يفو « ةضواعم ) :م علخلاو ةأرابملا يأ :ش ( هذه نأ

 ةبسن يضتقي ةلعافملا بابو :ش ( ةءاربلا نم ةلعافم ةأرابملا نأ فسوي يبألو ) :مطرشلا هيلع عقو

 « رخآلاب امهنم دحاو لك ةءارب تبثف امض رخآلا ىلإو « احيرص امهدحأ ىلإ نيلعاف ىلإ لعفلا
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 هاضتقمف علحل ا امأ .ضرغلا ةلالدل حاكنلا قوقحب هانديق قلطم هنأو « نيبناجلا نم اهيضتقتف

 همحر - ةفينح يبألو ‹ ماكحألا عاطقنا ىلإ ةرورض الو ‹ حاكنلا ضقن يف لصح دقو عالخنالا

 لمعيف ةآرابملاك قلطم وهو ‹ لمعلا علخو لعنلا علخ هنمو ‹ لصفلا نع ئبني علخلا نأ -هللا

 ال هنأل؛ اهيلع زجي مل اهلامب ةريغص يهو هتنبا علخ نمو . هقوقحو هماكحأو حاكنلا يف امهقالطإب

 عضبلا نأل ؛ حاكنلا فالخب موقتم لدبلاو ‹ موقتم ريغ جورخلا ةلاح يف عضبلا ذإ هيف اهل رظن

 اذهلو ‹ لوخدلا دنع موقتم

 . ( نيبناجلا نم ) :م ةءاربلا يضتقتف يأ :ش ( اهيضتقتف ) :م هلوق ىنعم وهو

 ديقم ريغ ينعي :ش ( قلطم ) :م روكذملا رابتعاب ريكذتلاو ةءاربلا ظفل نأ يأ :ش ( هنأو ) :م

 هلجأل ةءاربلا تعقو امع ةءاربلا عوقو وهو :ش ( ضرغلا ةلالدل حاكنلا قوقحب هانديق ) :م ءيشب

 ببسي بجو ام طاقسإب نوكي اغنإ ‹ ةعزانملا عاطقناو حاكنلا ةلصو ببسب لصاحلا زوشنلا وهو

 ديقتف ‹« حاكنلاب ةئشانلا ةعزانملا عطق وه ضرخلا ليقو « حارشلا ضعب هلاق اذك « ةلصولا كلت

 الو ‹ حاكنلا ضقن يف لصح دقو « عالخنالا هاضتقمف علخلا امأ ) :م . حاكنلاب ةبجاولا قوقحلاب ةءاربلا

 يبألو ) :م حاكنلا ةلصو ببسب نكت مل اهنأل « ماكحألا رئاس يأ :ش ( ماكحألا عاطقنا ىلإ ةرورض

 لاصفنا وهو :ش ( لمعلا علخو لعنلا علخ هنمو « لصفلا نع ئبني علخلا نأ -ىلاعت هللا همحر-ةفينح

 لمعيف ) :م لماكلا ىلإ فاضيف :ش ( ةأرابملاك قلطم ) :م علخلا يأ :ش ( وهو ) :م هنع لماعلا

 نود هب ةبجاولا :ش ( هقوقحو هماكحأو حاكنلا يف ) :م علخلاو ةأرابملا قالطإب يأ :ش ( امهقالطإب

 رهاظ يف حاكنلا نيد ىوس رخآ نيد نم ةءاربلا عقي له علخلاب مث : يزارتألا لاقو

 رئاس نع ةءاربلا بجوت له ةأرابملا كلذكو « عقي ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يف وأ « ةياورلا

 ناك اذإ امأ « ىرغصلا ىواتفلا يف اذكو « بجوت ال اهنأ حيحصلاو « خياشملا فالتخا هيف نويدلا

 ال ةياورلا رهاظ يفف ؟ حاكنلاب ةقلعتملا قوقحلا نع ةءاربلا عقت لهف « لام ىلع قالطلا ظفلب دقعلا

 يبأ نع نسحلا ةياور يفو « حاكنلاب بجاولا قحلا طاقسإ ىلع لدي ال قالطلا ظفل نأل ؛ عقي

 هيف خياشملا فلتخا ءارشلاو عيبلا ظفلب علخلا ناك ولو ‹ دوصقملا مامتإل اهنع ةءاربلا عقت ةفينح

 . ةأرابملاو علخلاك هنأ حيحصلاو « ىرغصلا ىواتفلا يف لاق ةفينح يبأ لوق ىلع

 لاقو « دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( اهيلع زجي مل اهلامب ةريغص يهو هتنبا علخ نمو ) :م

 :ش ( عضبلا اذإ ) :م علخلا اذه يف يأ :ش ( هيف اهل رظن ال هنأل ) :م ةيرظن هتيالو نأل « زوجي كلام

 :م ثلثلا نم ةضيرملا علخ ربتعياذهلو :ش ( موقتم ريغ جورخلا ةلاح يف ) :م عضبلا نأل يآ

 يأ :ش ( لوخدلا دنع موقتم عضبلا نأل ) :م حص لثملا ره ةأرما ريغصلا هنبا جوز اذإ لجرلا نإف

 دنع موقتمو « موقتم ريغ جورخلا ةلاح يف عضبلا نوك لجألو يأ :ش ( اذهلو) :م لوخدلا ةلاح
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 طقسب ال زجي مل اذإو « لاملا عيمج نم لثملا رهمب ضيرملا حاكنو « ثلثلا نم ةضيرملا علخ ربتعب
 قيلعت هنأل ‹ حصأ لوألاو « عقي ال ةياور يفو « ةياور يف قالطلا عقي مث ءاهلام قحتسي الو « رهملا

 عقاو علخلاف ‹ نماض هنأ ىلع فلأ ىلع اهعلاخ نإو . طورشلا رئاسب قيلعتلاب ربتعيف ‹ هلوبق طرشب
 طقسيالو ىلوأ بألا ىلعف « حيحص يبنجألا ىلع علخلا لدب طارتشا هنأل ؛ بألا ىلع فلألاو

 نم تناك نإ اهلوبق ىلع فقوت اهيلع فلألا طرش نإو. بألا ةبالو تحت لخدب مل هنأل ؛ اهرهم

 لهأ نم تسيل اهنأل ؛ لالا بجيالو « طرشلا دوجول قالطلا عقو تلبق نإف « لوبقلا لهأ
 ‹ ناتياور هيفف اهنع بألا هلبق نإف ءةمارغلا

 ربتعي يأ :ش ( ضيرملا حاكنو) :م ةكرتلا ثلث نم يأ :ش ( ثلثلا نم ةضيرملا علخ ربتعي) :م لوخدلا

 هوجو نماذهو « موقتم اب موقت ا ةلباقمب هنأكف :ش ( لالا عيمج نم لثملا رهمب) :م ضيرملا حاكن

 . رظنلا

 جوزلا قحتسي ال يأ :ش ( اهلام قحتسبي الو رهملا طقسي ال ) :م علخلا يأ :ش ( زجي مل اذإو) :م

 :م قالطلا عوقو يأ:ش ( لوألاو عقيال ةنياور يفو « ةياور يف قالطلا عقب مث ) :م علخلا لدب اهلام

 قيلعت هنأل ) :م :ريغصلا عماجلل امهيحرش يف يباتحلا مامإلاو ديهشلا ردصلا لاق :ش ( حصأ)

 قيلعتلاب ربتعيف ) :مدجو دقو بألا لوبق طرشب قالطلا قيلعت علخلا نأل يأ :ش ( هلوبق طرشب

 اذإ كلذكف « طرشلادجو اذإ كلذو « هزيغو رادلا تلخد نإ لوقي نأ لشم :ش ( طورشلا رئاسب

 . لوبقلا دجو

 بألا نأ يأ :ش ( هنأ ىلع فلأ ىلع ) :م ةريغصلا بألا علاخ نإف يأ :ش ( اهعلاخ نإف ) :م

 بألا ىلعف ‹ حيحص يبنجألا ىلع علخلا لدب طارتشا نأل ‹ بألا ىلع فلألاو ‹ عقاو علخلاف نماض) :م

 قحتسي ال جوزلا نأل « ةريغصلا ةلافكل ال هسفن ىلع لاملا مازتلا انه نامضلا ىنعمو :ش ( ىلوأ

 ىقبي لب :ش ( بألا ةيالو تحت لخدي ال هنأل اهرهم طقسي الو ) :م « دحأ اهنع لفكي ىتح الام هيلع

 طرش نإو يأ :ش ( اهيلع فلألا طرش نإو ) :ماهب لخدي مل نإ فصنلاو « اهب لخد نإ لكلا

 تناك نإ يأ :ش ( لوبقلا لهأ نم تناك نإ اهلوبق ىلع فقوت ) :م ةريغصلا ىلع فلألا بألا

 .ةلقاع

 دوجول قالطلا عقو تلبق نإف ) :ماهسفن نع ربعتو دقعلا لقعت تناك نإ: يشاترمتلا لاقو

 لهأ نم تسيل ) :م ةريغصلا نأل يأ :ش ( اهنأل لالا بجي الو ) :م لوبقلا وهو :ش ( طرشلا

 . اهب لخدي مل نإ فصنلاو « اهب لخد نإ لكلا بجي لب :ش ( ةمارغلا

 يأ :ش ( هیفف ) :م ةريغصلا نع بألا علخل لا لدب لبق نإف يأ :ش ( اهنع بألا هلبق نإو ) :م

 نع :ش ( ناتياور) :مقالطلا عوقو يف يأ : يزارتألا لاقو لمكألا هلاق « لوبقلا اذه يفف

 نأل ‹ ضحم عفن اذه نأل « حصي ةياور يف ناتياور حيحصلا وه لمكألا هلاق يذلا تلق انباحصأ
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 الو تقلط تلبق نإف « اهلوبق ىلع فقوت رهملا بألا نمضي ملو اهرهم ىلع اهعلاخ نإ اذكو
 تقلط مهرد فلأ وهو رهملا بألا نمض نإو . نيتياورلا ىلعف اهنع بألا لبق نإو . رهملا طقسي
 يف هلصأو ‹ فلألا همزلي سايقلا يفو .اًناسحتسا ةئامسمخ همزليو طرشلا وهو « هلوبق دوجول
 ‹ ةدئاز ةئامسمخ اهيلع سايقلا ىفف « فلأ اهرهمو فلأ ىلع لوخدلا لبق تعلتخا اذإ ةريبكلا

 . اهل مزلیام لصاح ةداع هب داری هنأل اهیلع ءيش ال ناسحتسالا يفو
 ا
 اذه نأل « حصي ال ةياور يفو « ةبهلا لوبقك بألا نم حصف لام ريغب هتدهع نع صلخت ةريغصلا

 يف مالسإلا خيش طوسبم يفاذك ةباينلا لمتحيال كلذو « نيميلا طرش ىنعمب لوبقلا

 . حصي ال اذهو «(ىفاكلا»

 :م اهرهم ىلعاهجوز ةريغصلا علاخ نإ مكحلااذكو :ش ( اهرهم ىلع اهعلاخ نإ اذكو ) :م

 ‹ اهنع بألا لبق نإفء رهملا طقسي الو تقلط تلبق نإف ‹ اهلوبق ىلع فقوت رهملا بألا نمضي ملو)
 وهو « حصي ةياور يف « ناتياور رهملا بألا لوبق يف ينعي : ةعيرشلا جات لاق :ش ( نيتياورلا ىلعف
 كلذو « نيميلا طرش لوبقلا اذه نأل « حصي ال ةياور يفو ٠ ضحم عفن هنأل خياشملا ةماع لوق

 :م رهملا يأ :ش ( وهو ) :م جوزلا عم بألا علخ ةروص يف يأ :ش ( رهملا بألا نمض نإو ) :م

 (اًناسحتسا ةئامسمخ ) :م بألا مزلي يأ :ش ( همزليو « طرشلا وهو ء هلوبق دوجول تقلط مهرد فلأ)
 « اهب لخدي يتلا ةريبكلا يف ةلأسملا هذه لهأ داريإ ليلدب ةؤطوملا ريغ يف ةروصم ةلأسملا نأل :ش
 ‹ حاكنلاب بجيام رهملاو ‹ رهم ىلإ علخلا فيضأو « ةءوطوم ريغ ةريغصلا تناك ال مث
 ىلعاهعلاخ هنأكف « ةئامسمخ وهو رهملا فصن لوخدلا لبق قالطلا يف حاكنلاب بجاولاو

 ةريبكلا ةأرملا يف يأ :ش ( ةريبكلا يف ) :م ةلأسملا هذه نم ركذ ام لصأو يأ :ش ( هلصأو ) :م
 ىلع يأ :ش ( ةدئاز ةئامسمخ اهيلع سايقلا يفف « فلأ اهرهمو فلأ ىلع لوخدلا لبق تعلتخا اذإ) :م
 : فسوي ) 4نامس تارقب عبس 9: ىلاعت هلوق يف امك « هيلإ فاضملا عبتت ةفصلا نأل « ةدئاز رهملا
 « علخلا يف لوبقلا رابتعاب اًقلأ اهيلع جوزلا قحتسا اضوبقم نكي ملاذإ قادصلا نأل « ٤١( ةيآلا
 يقبف « ةئامسمخب اًصاصق ةئامسمخ ريصيف لوح دلا لبق قالطلاب ةئامسمخ جوزلا ىلع اهلو

 . ةدئاز ةئامسمحخ اهيلع جوزلا

 علخلاب داري يآ :ش ( اهل مزلی ام لصاح ةداع هب داري هنآل ؛ اهيلع ءيش ال ناسحتس الا يفو ) :م

 علخلاب نوديري مهنأ ناسحتسالا هجو : ةعيرشلا جات لاقو « جوزلا ىلع ةأرملا مزلي ام لصاح ةداع
 يف اهرهم ىلع علخلا نوكيف « لوخدلا لبق قالطلاب ةئامسمحخ وهو « اهل همزليام رهملا ىلع
 . مهفاف ‹ ءيش اهيلع ىقبي الف جوزلا نع طقس دقو « ةئامسمخ ىلع اعلخ ةقيقحلا
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 رهاظ يف اهرهم نم ءيش طقسي ال تلبق تلاقف اًضوع ركذي ملو كتعلخ لاق ول : عورف
 ةفينح يبأ نعو «تضبق ولو رهملا دريو اهرهم نمآربي : يدعسلاو مالسإلا خيش لاقو « ةياورلا
 . هدنع رهملا نع اربي يعفاشلا حرش يفو « هتءارب حصألاو « علخلا يف ضوعلا ركذي مل ناتياور

 ةءاربلاب طرش ولو « طقسي هتمذ يف اًضيأ ناك امو « اهل وهف هتضبق ام نأ حيحصلاو «طيحملا» يفو

 نأل ‹ حصيال ىنكسلا نع ةءاربلا طرش ولو «فالحخ الب اطقس ىنكسلا ةنؤمو ةدعلا ةقفن نع

 الإ اقافتا ةدعلا ةقفن نع ةءاربلا حصي ال ينانيغرملا يفو « ىلاعت هللا قح ةدعلا تيب يف ىنكسلا

 هل تقو ولو طرشلاب عاضرإو عاضرلا ةنؤم وهو دلولا ةقفن نع ءاربإلا عقي الو قالطلاب طرشلاب

 نأ اهيلإ عجري ال نأ ةليحلاو ةدملا مامت ىلإ بألا عجري تقولا مامت لبق دلولا تام ولو « زاج اًتقو

 ةقفن لخدي الو كيلع يل عوجر الف تام نإف كدلو ةقفن نم ءيرب ينأ ىلع كتعلاخ جوزلا لوقي

 ول «عيبانيلا» يفو « علخلا دنع هيلع قح نكي مل هنأل « يلع كل قح لكب كتعلخ هلوق يف ةدعلا

 بحاص لاق « حاكنلا مايق لاح ةدعلا نم ءاربإلا فالخب حص علخلا دعب ةدعلا ةقفن نم هتأربأ

 ‹« ةرسعم يهو نينس رشع هدلو ةقفن ىلع اهعلاخ «ةينقلا» يفو «يواحطلا هركذ اذكه :“عيبانيلا»

 . اهيلع ريجي اهتقفنب هتبلاطو

 نأ ىلع اهعلاخ ولاذكو « زوجي ماطفلا دعب نيتنس هنبا عاضر ىلع اهعلاخ « ةريخذلا» يفو

 يف ناك ولو « هتوسك بلط اهلف كلذ طرتشي مل ولو « ةلاهحلا هرضي الو ةدملا يف اهلام نم هوسكت

 . نينس رشع ةقفنو نيتنس عاضرلا ةرجأب اهيلع عجر اتيم هتدلو مث « اهلاحب ةلأسملاو اهنطب

 يرهم كتعب تلاق لطاب طرشلاو « زئاج علخلاف جوزلا دنع اهدلو كرتت نأ ىلع تعلتخا

 اهقحلي ةعلتخملا حاكن ديدجت طوحألا نكلو ىتاطت ال اهنآ رهاظلا يف تيرتشا لاقف « يتدع ةقفنو

 سوواطو حيرشو بيسملا نبا لوق وهو « ةيرهاظلا لاق هبو « اندنع ةدعلا يف قالطلا حيرص
 نارمعو ءادردلا يبأو دوعسم نبا لوق وهو يروثلاو ءاطعو لوحكمو دامحو مكحلاو يرهزلاو

 قالطلا اهلوانتي الو اهقحلي ال دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو « مهنع يلاعت هللا يضر نيصح نبا

 . مهدنع قلاوط يئاسن : هلوق يف
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 راهظلا باب

 ( راهظلا باب ) :م

 «حاحصلا» يفو ءاراهظ رهاظي رهاظ ردصم وهو « راهظلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش
 يلع تنأ هتآرمال لجرلا لوق كلذ لك رهظو رهظتو رهاظاو رهظأو رهاظتو هتأرما نم رهاظ لاقي

 رهظ يف امك محقم  ىنغ رهظ نعالإ ةقدص ال » : مالسلا هيلع هلوق يف رهظلاو « يمآ رهظك
 يدعو رخآلا قوفامهدحأ سبل اذإ نيبوث نيب رهاظو هناعأ اذإ هرهاظو « بيغلا رهظو « بلقلا
 « طيحملا» يفو « ءاليإلا يف امك اهنم اودعابت اهو هرهاظ اذإ مهنأل « اًيدعتم ارهاظ ناک نِإو « نمم
 لك ريدي ءانحش امهنيب ناك اذإ ةآرملاو لجرلاو رهظلاب رهظلا ةلباقم : ةغل راهظلا :« عيبانيلا»و
 . رخآلا ىلإ هرهظ امهنم دحاو

 جرفلاو نطبلا نود هب صخ رهظلا نم اًقاقتشا اراهظ يمس :«يسوطلا طوسبم» يفو
 ىنعملاو «كلذب تهبش ىشغتو بكرت ةجوزلا تناك املف ءاهرهظ بكري ةباد لك نأل .ذخفلاو
 «يمأ نطبك يلع تنأ اودارأ مهنآ «لوصألا عماج» يفو . يمأ رهظ بوكرك مرحم يلع كبوكر
 ةأرملا نايتإ نإ : ليقو ءةزواجمللو نطبلا دومع هنأل رهظلاب نطبلا نع اونكف ءاهعامج ىلع ينعي
 عنتقي ال مث «رهظلاب اهيبشت هتأرما رحت يف ظلختلا قلطم دصقيف « مهدنع امرحم ناک اهرهظ نم
 . همأ رهظك اهلعجي ىتح كلذب

 ةلاخلاو تخألاو مألاك ديبأتلا هجو ىلع ةمرحملاب ةللحملا هيبشت وهف : اًعرش راهظلا امأو
 دمحأو كلامو[ . . .] يعفاشلا لاق هبو « ةرهاصم وأ عاضر وأ بسن نم تناك ءاوس ةمحلاو

 وهو « نكر هل راهظلا مث «ةدحلا اهب قحلي : لوق يفو « مأالاب هيبشتلا ىلع رصتقي يدقلا هلوق يفو
 يف حيرص هنأل «دجوت مل وأ ةينلا تدجو ءاوس «هب راهظلا عقيف «يمأ رهظك يلع تنأ : هلوق
 نوكي نأ طرشو . قالطلا يف امك ندبلا عيمج نع ربعم وأ عئاش وضعب ههبش اذإاذكو ءراهظلا
 نمو ‹ كلام لاق انلوقبو ىدمحأو يعفاشلل اًقالخ اندنع يمذلا راهظ حصي الف « اًملسم رهاظلا
 مأ وأ هتربدم وأ هتمأ نم راهظلا حصي ال ىتح هتجوز اهنوك ةأرملا يفو « هتحوكنم نوكت نأ هطرش
 هطرش نمو « ةمأ لك نم راهظلا حصي : يروثلاو كلام لاقو .دمحأو يعفاشلا لاق هبو « هدلو
 :مکحو . عامجإلاب يبصلا راهظ حصي الف « غلابلا لقاعلا وهو تافرصتلا رئاسل ًالهأ نوكي نأ
 . ضيحلا ةلاح يف امك «حاكنلا لصأ ءاقب عم ةرافكلا دوجو ىلإ اتقؤم هيعاودو ءطولا ةمرح وهو

 .ةزشان تناكو «ةلوخ يف تلزن راهظلا ةيآ نإف « زوشنلا وهو : ببسو

 رهظ نع [ ةقدصلا ريخ وأ ] ةقدصلا لضفأ» : لاق يَ يبنلا نع مازح نب ميكح نع ۷١۷( /۲) ملسم هجرخأ (۱)

 . « لوعت نج أدباو « ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو ىنغ
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 ءاهسم الو ءاهؤطو هل لحي ال « هيلع تمرح دقف يمأ رهظك يلع تن هتآرمال لجرلا لاق اذإو

 : لاق نأ ىلإ (مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو # : یلاعت هلوقل « هراهظ نع رفکی یتح « اهلیبقت الو
 ررقف « ةيلهاجملا يف اًصقالط ناك راهظلاو ( ۳ : ةبآلا ةلداجملا )  اسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف]
 هنوكل ةيانج هنأل اذهو ؛ حاكنلل ليزم ريغ ةرافكلاب تقوم ميرحت ىلإ همكح لقنو « هلصأ عرشلا

 ‹ ةرافكلاب اهعافتراو « ةمرحل اب اهيلع ةازاجملا بسانيف روزو لوقلا نم ًاركنم

 ءاهسم الو ءاهؤطو هل لحي ال « هيلع تمرح دقف يمأ رهظك يلع تنأ : هتأرمال لجرلا لاق اذإو) :م

 ريرحتف # :لاق نأ ىلإ ( مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو :  یلاعت هلوقل ؛ هراهظ نع رفکب یتح اهلیبقت الو
 باتك يف يدحاولا ىور ام ةيآلا لوزن ببسو :ش (۳ ةيآلا : ةلداجملا) ( اسامتي نأ لبق نم ةبقر

 كرابت : - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع تلاق : لاق « ةورع ىلإ هدانسإب نآرقلا لوزن بابسأ

 يكتشت يهو هضعب يلع ىفخيو ةبلعث تنب ةلوخ مالك عمسأل ينإ ءيش لك هعمس عسو يذلا
 ربك اذإ ىتح ينطب هل ترثنو «يبابش ىلبأ هللا لوسر اي : لوقت يهو وب هللا لوسر ىلإ اهجوز
 ليربج لزن ىتح تحرب امف :تلاق « كيلإ وكشأ ينإ مهللا ٠ ينم رهاظ « يدلو عطقناو « ينس

 < هللا ىلإ يكتشتو اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق) : ةيآلا هذهب مالسلا هيلع

 .( ١ ةيالا: ةلداجملا)

 ‹ تماصلا نب ةدابع ىخأ تماصلا نب سوأ ةأرما ةبلعث تنب ةلوخ ىه : يرشخمزلا لاق

 ۰ ٠ . یھتنا

 نب ةبلعث ةلوخ :رمع وبأ لاقو « بعك نب دمحمو ةورعو ةمركع نع يورم هلاق يذلا : تلق
 سوأ ةأرما ةليمج ةيآلا هذه اهيف تلزن يتلا نإ ليقو « فوع نب منغ نب ةبلعث نب رهف[ نب]مريص
 . كلذ نم ءيش تبثي الو < حلمد تنب ةلوخ يه لب ليقو « تماصلا نبا

 لقنو ) :م راهظلا لصأ يأ :ش ( هلصأ عراشلا ررقف « ةيلهاجلا يف اًقالط ناك راهظلاو ) :م

 (اذهو ) :م ءاملعلا نم دحأل هيف فالح الو :ش ( حاكنلل ليزم ريغ ةرافكلاب تقوم ميرحت ىلإ همكح

 يأ :ش ( هنأل ) :م ةرافكلاب تقوملا مرحتلا ىلإ قالطلا نم راهظلا مكح لقن مكح ىلإ راشأ :ش
 نولوقيل مهنإو : ىلاعت هلوق يف امك :ش ( روزو لوقلا نم اركنم هنوكل « ةيانج ) :م راهظلا نآل

 روزلابو « عرشلاو ةقيقحلا هركنتام ركنمل اب دارأو ( ۲ ةيآلا : ةلداجملا ) 4 روزو لوقلا نم اركنم
 بسانف) :م« ةمرحلا ةياغ ىصقأ يف يه نب لحلا تاياغ ىصقأ يف يه نم هبش ثيح لطابلا بذكلا

 . هتيانج ىلع ءازج:ش ( ةمرحلاب اهيلع ةازاجملا

 تانسحلا نإ :  ىلاعت هللا لاق :ش ( ةرافكلاب ) :م ةيانجلا عفاترا يأ :ش ( اهعافتراو ) :م

 : «عفانملا» يفو ٠ اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ :٠ مالسلا هيلع لاقو ١١١( ةيآلا : دوه) (تائيسلا نبهذي

 حصي الف ‹ ةضحم ةريبك وهف . روزو لوقلا نم ركنم راهظلا نأل .دوعلاو راهظلاب بجت ةرافكلا
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 ‹ اًضحم اروظحم ًاببس نوكي الف « ةدابعلا ىنعم امهيف بلاغلا ذإ « ةدابع اهنأل « ةرافكلل اببس

 . «عيبانيلا » يف اذكهو

 مكحلا لبق طرش راهظلاو « ءطولا ىلع مزعلا اهبوجو ببس «طيحملا» يفو «يشاوحلا» يفو

 راركت نود راهظلا راركتب رركتت ةرافكلا نإف ٠ سكعلا ىلع رمألاو «هطرش ال هببس ررقتب ررقتي

 .ءطولا ىلع مزعلا

 وأ اذه دعب اهنابأ ول ىتح « اندنع ةرافكلا رركتت ال ءطولا ىلع مزعلا درجمب «طوسبملا» يفو

 بجو ولذإ دوعلاب الو « راهظلاب ال ةبجاو ريغ ةرافكلا نأ ىلع ليلدا ذهو « ةرافكلا بجت ال تام

 دري مل ول ىتح ةرافكلا نم دبال هعفر دارأ اذإف « ميرحتلا توبث راهظلا بجوم لب « تطقس امل
 مزعيالو ةمرحم نوكي نأ يضر  عيبانيلا» يفو ءًالصأ ةرافكلا هيلع بجت ال بلطت ملو كلذ

 درجمب بجت ال ةرافكلا نأ ملعف اًضيأ بجت ال كرت مث مزع ولو « ةرافكلا بجت ال اهنطو ىلع
 . راهظلا سفنب بجت لوق يف هدنعو « حيحصلا يف كلامو دمحأ لوق وهو «راهظلا

 ىلع مزعلا وه اندنعف € نودوعب مث #: ىلاعت هلوق يف روكذملا دوعلا يف ملعلا لهآ فلتحخاو

 . ءطولا ةحابإ

 . بهش ةياور يف ءطولا ةدارإ : كلام لاق : يناثلا لوقلاو

 ‹ ةرافكلا بجت مل ءطولا ىلع عمجي مل نإو « ةمصعلا ةمادتسا عم ءطولا ةدارإ : ثلاثلاو

 هنم تناب ول يخركلا رصتخم حرش يفو « هئزجي اندنعو « كلام لوق وهو « هئزجي ال فك ولو

 . ريفكتلا حص رفكو هريغب تجوزت وأ قالطلاب

 ريفكتلا هئزجي ال اذه ىلعف « كلام نع باهولا دبع هاور هسفن ءطولا ىلإ دوعلا : عبارلاو

 . ءطولا لبق

 يعفاشلا لاق هبو « اهقالط هنكيي نامز يفو « راهظلا بيقع اهقالط نع تکس : سماجلا

 . ةيرهاظلا ضعبو هباحصأو

 وهو « ءيش لوألاب هيلع بجي الو « ةيناث ةرم راهظلاب ملكتيف دوعي نأ دوعلا : سداسلاو

 . يرهاظلا دواد لوق

 ةيلهاجلا يف هب نورهاظي اوناك نيذلا راهظلاب لوقلا سفن ال مالسإلا يف دوعلا وه : عباسلا



 هنأل مئاصلاو ضئاحلا فالخب « مارحإلا يف امك هيف عقي اليك هيعاودب مرح مرح اذإ ءطولا مث

 اهئطو نإف ؛ مارحإلاو راهظلا كلذك الو « جرحلا ىلإ يضفي يعاودلإ مرح ولف « امهدوجو رثكي
 ءىلوألا ةرافكلا ريغ هيلع ءيش الو ىلاعت هللا رفغتسا رفكي نأ لبق

 هبو «ءطولا ىلإ نايعاد امهنأل ةلبقلاو سمللا يهو :ش ( هيعاودب مرح مرح اذإ ءطولا مث ) :م
 لاقو « ةياور يف دمحأو « هيلوق دحأ يف يعفاشلاو كلامو يعخنلاو يعازوألاو يرهزلا لاق

 رثكي هنأل مئاصلاو ضئاحلا فالخب) :م هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ماح نم نأل « ءاربتسالاو

 راهظلا كلذك الو ) :م صنلاب فتنم وهو :ش ( جرحلا ىلإ يضفي يعاودلا مرح ولف ءامهدوجو

 . جورخلا ىلإ اهيف يعاودلا ةمرح يضقي الو ًاليلق ناعقي اغنإف :ش ( مارحإلاو

 ةرافكلا ريغ هيلع ءيش الو ىلاعت هللا رفغتسا ) :م هنيي نع :ش ( رفكي نأ لبق اهئطو نإف ) م

 . دمحأو

 نمحرلا دبعو ةداتقو يرهزلاو ريبج نب ديعسو بيؤذ نب ةصيبقو صاعلا نب ورمع لاقو

 . تاراقك ثالث بجي : يعخنلاو يرصبلا نسحلا لاقو « ناترافك بجي : يدهم نبا

 [لاق]و هتأرما نع رهاظتو ةَ هللا لوسر [لجر] ین » امهنع هللا يضر سابع نبا ثیدح انلو

 ال لاق ‹ رمقلا ءوض يف اهلاخلخ تيأر لاق ؟ اذه ىلع كلمح ام : لاق رفكأ نأ لبق اهيلع تعقو دق

 فاشكلا يفو « ةجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو هللا لزنأ ام لعفت ىتح اهبرقت
 . يضايبلا رخص نب ةملس وه

 نأ لبق عقاو رهاظملا يف ةي يبنلا نع رخص نب ةملس نع يذمرتلا ةياور يف وه : تلق

 فورعماذه رخص نب ةملسو « بيرغ نسح ثيدح اذه مث «ةدحاو ةرافك لاق « رفكي

 نب ةملس وهو جرزخلا نم وهو « مهيلإ بسنف مهيف هتوعد تناك انإو « مهنم سيلو يضايبلاب
 نب ةئراح دبع نب بيبح نب فانم نب ديز نب ثراحلا نب ةئراح نب تمصلا نب ناميلس نب رخص

 نب مکحلا نع رمعم نع (۳۲۳۲) يئاسنلاو « )۲۰٠۵( ةجام نباو (۱۲۱۹) يذمرتلاو (۲۲۲۳) دواد وبآ هاور (۱)

 . حیحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . سابع نبا نع ةمركع نع نابأ

 ًالسرم مكحلا نع ليعامسإ نع هجرخأو . ًالسرم « ةمركع نع مكحلا نع نايقس نع (۲۲۲۱) دواد وبأ هج رخو

 « باوصلاب ىلوأ لسرملا : لاقو « ًالسرم مكحلا نع ناميلس نب رمتعم نع )۳۲۳١( يئاسنلا هجرخأو

 ًاعوفرم « سابع نبا نع سوواط نع رانيد نب ورمع نع ملسم نب ليعامسإ نع ء١ ۲۰٤( /۲) مکاحلا هجرخأو
 « ملسم نب ليعامسإب ناخيشلا جتحي مل : لاقو « سابع نبا نع ةمركع نع ناب نب مكحلا نع هجرخأو

 . هيف ملکتم لیعامسإو
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 دعت الو هللا رفغتسا» ةرافكلا لبق هراهظ يف عقاو يذلل مالسلا هيلع هلوقل رفكي ىتح دواعي الو

 ًاراهظ الإ نوكي ال ظفللا اذهو: لاق .مالسلا هيلع هنيبل اًبجاو هيلع رخآ اًئيش ناک ولو «رفکت یتح

 :لاق اذإو . هب نايتإلا نم نكمتي الف خوسنم هنأل حصي ال قالطلا هب ىون ول ىتح« هيف حيرص هنآل

 ةمرحملاب ةللحملا هيبشت الإ سيل راهظلا أل ؛رهاظم وهف اهجرفك وأ اهذخفك وأ ىمأ نطبك ىلع تنأ

 .هيلإ رظنلا زوجي ال وضع يف ققحتي ىنعملا اذهو «

 . ناملس وأ ةملس همسا يف فالخلا يذمرتلا ركذو « ربكألا جرزخلا نب مسج نب بيصع نب كلام

 يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل رفكي ىتح ) :مءطولا دواعي الو يأ :ش ( دواعي الو ) :م

 © (رفكت ىتح دعت الو هللا رفغتسا »: ةرافكلا لبق هراهظ يف عقاو يذلل ) :م ةي

 :م رخص نب ةملس نع امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع اًمنآ ثيدحلا اذه انركذ دقو :ش

 بجي ناک ولو يأ ‹ روكذملا ثيدحلاب لالدتسالا هجو اذه :ش ( هيلعأبجاو رخآ ايش ناك ولو)

 هنيبل يأ :ش ( مالسلا هيلع هنيبل ):م ىلوألا ةرافكلا ريغ هيلع اًبجاو رخآ ءيش روكذملا رهاظملا ىلع

 . ايک يبنلا

 تن هلوق ينعي :ش ( ظفللا اذهو ) :م -ىلاعت هللا همحر- فنصملا لاق يأ : :ش ( لاق ) :م

 وني ملو « ءاليإلا وأ :ش ( قالطلا ىون ول ىتح هيف حيرص هنأل راهظ الإ نوكي ال) :م يمآ رهظك يلع

 هنأال :ش ( هب نایتإلا نم نکمتی الف ‹ خوسنم هنأل حصي ال قالطلا هب یون ولو ) :م « اراهظ نوکی اًتیش

 يف حيرص هنأل « نيميلا رحت ىون اذإ اذكو « قالطلا ةين حصت الف « هريغ لمتحي الف حيرص

 يلع تنأ :لاق ولو ) :م ءاضق قدصي ال اًبذاك يضاملا نع ربخلا هب تدرأ لاق اذإاذكو « راهظلا

 ىنعملا اذهو«ةمرحملاب ةللحملا هيبشت الإ سيل راهظلا نأل ؛رهاظم وهف « اهجرفك وأ« اهذخفك وأ «يمأ نطبك

 هنأل ءرفظلاو رعشلاو لجرلاو ديلاب هيبشتلا نع هب زرتحا :ش (هيلإ رظنلا زوجي ال وضع يف ققحتي
 ول :دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو . مألا رهظب راهظلا صتخي : ةيرهاظلا تلاقو . هيلإ رظنلا لحي

 يف امك اًضيأ ًارهاظم نوكي اهدضعك وأ اهقنعك وأ اهسأرك وأ اهلجرك وأ يمأ ديك يلع تنأ لاق

 لاقو .اهب ذذلتلا مدعل ًارهاظم نوكي ال اهرفظ وأ اهنس وأ اهرعشك لاق ولو ءاهب ذذلتلل رهظلا

 ًارهاظم نوکی هدقفب ءيجي ال امو « هب ًارهاظم ريصي ال اهدقف دعب ءيجي ام ةفينح وبأ لاق يدروامل ا

 ال سرلا لاوز دعب نإف« طلغ ةفينح يبأ نع طباضلا كلذ هلقن يفو : يكاكلا لاقو . هب هيبشتلاب

 نب ليعامسإ قيرط نم . (۳۹۲۹) تو وأ زجعیف هتباتک ضعب يدؤي بتاكملا باب - «قتعلا » دواد وبأ هجرخأ (۱)

 نأل نسح دانسإ اذهو : تلق « ةي يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ميلس نب ناميلس نع شايع
 شايع نب ليعامسإ نأل « يماش شايع نب ليعامسإ هنع ىور يذلاو « ةفث بيعش نب ورمع نع يوارلا
 . نييماشلا ريغ يف فيعض

oo 



 نم هتخأ وأ هتمع وأ «هتخأ لثم «همراحم نم ديبأتلا ىلع اهيلإ رظنلا هل لحي ال نب اههبش نإ اذكو

 «كجرف وأ « يمأ رهظك يلع كسار :لاق اذإ كلذكو . مألاك دبؤملا ميرحتلا يف نهنأل  ةعاضرلا

 يف مكحلا تبثيو « ندبلا عيمج نع اهب ربعي هنأل ؛ كثلث وأ. كفصن وأ ,كتبقر وأ .كهجو وأ

 هتين ىلإ عجري يمأك وأ يمأ لشم يلع تنأ:لاق ولو . قالطلا يف هانيب امك ىدعتي مث « عئاشلا

 «همکح فشکنیل

 ء ًارهاظم هب ریصیو « ءيجي نأ زوجي هذخف عطقبو « ًارهاظم ريصي ال هنأ انركذ دقو « اعطق ءيج ي

 . نتملا ىف هركذ ام لصأللا لب

 نم ديبأتلا ىلع اهيلإ رظنلا هل لحي ال نمب اههبش اذإ ) :م ًاراهظ نوكي اذكو يأ :ش (اذكو ) :م

 ةأرماو ةأرملا مأو :ش ( مألاك دبؤملا ميرحتلا يف نهنأل؛عاضرلا نم هتخأ وأ ءهتسمع وأ ءهتخأ لثم همراحم

 تخألاو تنبلاب اههبش نإو « راهظ وهف ةلاخلاو مألاب اههبش اذإ : يعفاشلا لاق رصن وبأ لاق بألا

 . ًادحاو ًالوق ًارهاظم نكي مل ةأرملا مأك تمرح مث ًالالح تناك نم اهھبش نِإو . نالوق هیفف

 هنأل فسوي يبأ دنع رهاظم وهف هنبا وأ هوبأ اهب ىنز ةأرماب اههبش ول : يجلاولولا ىواتف يفو

 قرف دق ةأرماب اههبش نإو « هيف فالتخالل ًارهاظم نوكي ال : دمحم لاقو . ديبأتلا ىلع ةمرحم

 . ناعللاب امهنيب مكاحلا

 هدنع ةدبؤملا ةمرحلا تناك نإو « ناعللا بج وم نأل « ًارهاظم نوكي ال : فسوي وبأ لاق

 اذک « مألا ىنعم يف نكت ملف « زاج اهحاكن زاوجب مكاحلا مكح ولاذهلو « داهتجالا هيف عست

 تخأ وحن لاح يف لحي اب اههبش ولو اًضيأ اهيف لاقو « هريغو يسخرسلا ةمئألا سمش ركذ

 . لاوزلا لبقت انه ةمرحلا نأل « ًارهاظم نكي مل ةدترم وأ ةيسوجم وأ « جوز اهل ةأرماو ءةأرملا

 وأ كنم ترهاظ دقو ًارهاظم كنم انأ هتأرمال لاق نإو :« يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاقو

 وأ« كهجو وأ «كجرف وأ «يمأ رهظك يلع كسأر: لاق اذإ ) :م ًاراهظ نوكي يأ :ش ( كلذكو ) :م

 ءاضعالا هذه هيبشت نوكيف :ش ( ندبلا عيمج نع اهب ربعي هنأل؛ كندب وأ «كثلث وأ «كفصن وأ «كتبقر

 . كدسج لاق اذإ اذكو ًارهاظم نوكيف « ةأرملا تاذ هيبشتك ةأرملا نم

 رهظک يلع كرهظ وأ كبنج بنج لاق ولو : «يفاكلا» حرش يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 مكح تبثي يا :ش ( عئاشلا يف مكحلا تبثيو ) :م كلجر وأ كدي هلوق ةلزنمب ًارهاظم نكي مل يمأ

 يف هانيب امك) :م ندبلا رئاس ىلإ يرسي مث يأ :ش ( ىدعتي مث ) :مًألوأ عئاشلا ءزجلا يف راهظلا

 . كانه هيلا دواعيلف :ش ( قالطلا
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 رهظلا تدرأ لاق نإو .مالكلا يف شاف هيبشتلاب ميركتلا نأل ؛لاق امك وهف ةماركلا تدرأ لاق نإف

 نإو .ةينلا ىلإ رقتفيف « حيرصب سيل هنكل « وضعلاب هيبشت هيفو ءاهعيمجب هيبشت هنأل؛راهظ وهف

 هب ىونو«مارح يلع تنأ لاق هنأكف «ةمرحلا يف مألاب هيبشت هنأل نئاب وهف قالطلا تدرأ لاق

 لامتحال -هللا امهمحر- فسوي يبو ةفينح يبأ دنع ءيشب سيلف ةين هل نكي مل نإو.قالطلا

 اراهظ ناك امل اهنم وضعب هيبشتلا نأل اراهظ نوكي -هللا همحر- دمحم لاقو.ةماركلا ىلع لمحل ا

 ءاليإ وه -هللا همحر- فسوي يبأ دنعف ريغ ال ميرحتلا هب ينع نإو . ىلوأ اهعيمجب هيبشتلاف

 نيتمرحلا ىندأ هب تباثلا نوکیل

 تنأ ينعي :ش ( ةماركلا تدر :لاق نإف ) :م هيبشتلا نم ًاهوجو لمتحي هنأل كلذو ‹يعفاشلا

 الف لاق ام ىلع لمحي ينعي :ش ( لاق امك وهف ) :م يمأ لثم ةلزنملاو ةماركلا قاقحتسا يف يدنع

 لاق . راشتنالا وهو « وشفلا نم شاف :ش ( مالكلا يف شاف هيبشتلاب ميركتلا نأل ) :م ءيش همزلي
 . يضاقلا لالعإ لعاف يشاف هلصأ شافو هريغ هاشفأو عاد يأ « ًاوشف وشفي ربخلا : يرهوجلا

 اههبش اذإف « همأ عيمجب يأ :ش ( اهعيمجب هيبشت هنأل ؛ راهظ وهف راهظلا تدرأ لاق نإو ) :م
 ىلع لمتشم اهعيمجو اهعيمجب اههبش دقو ًاراهظ نوكي نألف ًاراهظ ناك اهنم وضع وهو اهرهظب
 سيل هنکل وضعلاب هيبشت) :م يمآ لثم يلع تنأ هلوق يفو يأ :ش ( هيفو ) :م ىرحأو ىلوأ رهظلا

 هنم ماهبإلا لوزي الف « ةيانكلاك راص حيرصلاك ناك امل هنأل :ش ( ةينلا ىلإ رقتفيف « حيرصب

 . ةينلابالإ

 مارح يلع تنأ لاق هنأكف ةمرحلا يف مألاب هيبشت هنأل ؛نئاب قالط وهف قالطلا تدرأ لاق نإو ) :م

 ىلع لمحلا لامتحال فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع « ءيشب سيلف ةين هل نكي مل نإو ‹ قالطلا هب ىونو

 نوکی دمحم لاقو ) :م . نيبي ملو لمجم هنأل « ههجو يف يعفاشلا باحصأ لاق هبو :ش ( ةماركلا

 يعفاشلاو كلام لاق هبو :ش ( ىلوأ اهعيمجب هيبشتلاف ء ًاراهظ ناك امل اهنم وضعب هيبشتلا نأل ءًاراهظ

 لوقك امهادحإ ناتياور هنعو فسوي يبأ لوق ركذي مل طوسبملا يفو . ههجو ةيعفاشلاو دمحأو

 يف قدصي ال رئبلا هب تيون لاقو « بضخلا ةلاح يف اذه ناك اذإ :«يلامألا» يف لاق هنأل « دمحم

 . راهظ وهو « ءاضقلا

 :ش (نيتمرحلا ىندأ هب تباشلا نوکیل ءالیإ وه فسوي يبأ دنعف ريغ ال ميرحتلا هب ينع نإو ) :م

 يف ةمرحلا نأ امهدحأ « هوجو نم ءاليإلا ةمرح امهاندأو راهظلا ةمرحو « ءاليإلا ةمرح امهو

 . لاحلا يف تبثي راهظلا يفو . رهشأ ةعبرأ ضي ملام لاحلا يف تبثت ال ءاليإلا

 زوجي ال هنإف « راهظلا فالخب « ءطولاب ةدملا يف اهعفد نكي ءاليإلا ةمرح : يناثلا يفو

 . حابم نيب ءاليإلاو ء ًاروزو لوقلا نم اًركنم راهظلا نأ : ثلاثلاو . رفكي ملام هيف ءطولا
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 «يمأك مارح يلع تنأ لاق ولو . هب صتخت هيبشتلا فاك نأل راهظ -هللا همحر- دمحم دنعو

 ناكمل قالطلاو هيبشتلا ناكمل راهظلا :نيهجولا لمتحي هنأل ىون ام ىلع وهف اًقالط وأ ًاراهظ ىونو

 ىلعو « ءاليإ -هللا همحر- فسوي يبأ لوق ىلعف ةين هل نكي مل نإو ؛هل ديكأت هيبشتلاو «ميرحتلا

 یونو يمأ رهظك مارح يلع تن :لاق نإو . امهانيب ناهجولاو «راهظ - هللا همحر- دمحم لوق

 نأل ؛ىون ام ىلع وه : الاقو« -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اراهظ الإ نكي مل ءاليإ وأ اًقالط هب

 نوكي ال قالطلا ىون اذإ -هللا همحر- دمحم دنع نأ ريغ « انيب ام ىلع كلذ لك لمتحي ميرحتلا

 ءاعیمج نانوکی هللا همحر فسوی يبأ دنعو راهظ

 موصلاو ءاتيكسم نيتس ماعطإ راهظلا يفو « نيكاسم ةرشع ماعطإ ءاليإلا ةرافك نأ : عبارلا
 . ةعباتتم مايأ ةثالث ءاليإلا يفو . ناعباتتم نارهش هيف

 روكذملا فالخلا اذهو . راهظلاب يأ :ش ( هب صتخي هيبشتلا فاك نأل ؛ راهظ دمحم دنعو ) :م

 راهظ وه لب :لاقو ‹ ديهشلا ردصلا هررقو « خياشملا ضعب لوق ىلع دمحمو فسوي يبأ نيب

 . عامجإلاب

 هنأل ‹ یون ام ىلع وهف اًقالط وأ ًاراهظ یونو ًاراهظ یونو يمك مارح يلع تن : لاق ولو ) :م

 اغإو ‹ يرحتلا يأ :ش ( هل ديكأت هيبشتلاو ميرحتلا ناكل قالطلاو هيبشتلا ناكمل راهظلا: نيهجولا لمتحي

 ىلعف ةين هل نكي مل نإو ) :م ةماركلل همالك قبي مل ةمرحلاب حرص امل هنأ ىلع لد نيهجولا لمتحي لاق

 اهجو يأ :ش ( امهانيب ام ناهجولاو راهظ دمحم لوق ىلعو « ءاليإ ىلاعت هللا همحر فسوي يبأ لوق

 نأل - هلوق ىلإو « نيتمرحلا ىندأ تباثلا نوكل هلوق ىلإ امهب راشأو « دمحمو فسوي يبأ لوق
 . راهظلاب يأ - هب صتخم هيبشتلا فاك

 يبآ دنع اراهظ الإ نكي مل ؛ءاليإ وأ« اًقالط هب ىونو« يمأ رهظك مارح يلع تن لاق نإو ) :م

 لوق وهو « اًقالط ناک اًقالط یون نإ لوق يفو « لوق يف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو :ش ( ةفينح
 ال دمحم دنعو « قالطلا ىون نإ ًاراهظو اًقالط نوكي فسوي يبأ دنع نأ ريغ دمحمو فسوي يبأ

 یون نإو « راهظف ًآراهظ یون نإ :ش ( یون ام ىلع وه لاقو ) :م طقف اًقالط نوکیو ًاراهظ نوکی

 امهيحرش يف يباتعلا مامإلاو ديهشلا ردصلا هركذ اذك « ءاليإف ءاليإ ىون نإو « قالطف اًقالط

 ( انيب ام ىلع ) :م ةحيحص لمتحملا ةينو :ش ( كلذ لك لمتحي ميرحتلا نأل :م ريغصلا عماجلل

 . هل ديكأت :هلوق ىلإ نيهجولا لمتحي هنأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش

 م حصي ال ةنابملا راهظ نل :ش ( ًاراهظ نوكي ال قالطلا ىون اذإ :دمحم دنع نأ ريغ ) :م

 رهاظب سيل اذه نكل اعمج قالطلاو راهظلا نوكي يأ :ش ( اًعيمج نانوکي فسوي يبأ دنعو)

 هنأل « اًقالطو ًاراهظ نوكي هنأ فسوي يبأ نع ءاليإلا باحصأ ىورو « فسوي يبأ نع ةياورلا

 الو « ًاراهظ نوكي راهظلاب حيرصتلا رابتعابو « ةينلا دنع اًنالط نوكي ميرحتلا ظفلب ظفلتلا رابتعاب
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 وه مث ‹ هريغ لمتحي الف راهظلا يف حيرص هنآ هللا همحر ةفينح يبألو ‹ هعضوم يف فرع دقو

 نكي مل هتمأ نم رهاظ ول ىتح ةجوزلا نم الإ راهظلا نوكي الو لاق . هيلإ ميرحتلا دريف مكحم
 نألو« ةحوكنم اب قحلت الف « عبات ةمألا يف لحلا نألو € مهئاسن نم # : ىلاعت هلوقل ارهاظم

 ‹ قالطلا نع لوقنم راهظلا

 عقو امل قالطلا نأل « فيعض اذه نكلو «حص قلط مث رهاظ وأ رهاظ مث قلط اذإ هنأل « ةافانم

 ال دحاولا ظفللا : انلق . مارح ىلع تناب امدعب راهظلا ظفلب اًملكتم ناك هتين مارح يلع تنأ هلوقب

 ىف فسوي ىبأ باوج «ةيريهظلا دئاوفلا» ىف ركذو «طوسبملا» ىف اذك « نيفلتخم نيينعم لمتحي

 (هعضوم يف فرع دقو ) :م هنم ةياور اذه ناكو « هلوق ىلع ةنابلا راهظ نوكي نأ زاج : لاقف « اذه

 . هطوسبم يف يأ يكاكلا لاق . يزارتألا هلاق « يفاكلا حرش يف يأ :ش

 الف ‹ راهظلا يف حيرص ) :م يمأ رهظك مارح يلع تنأ هلوق نأ يأ :ش ( هنأ ةفينح يبألو ) :م

 قالطلا نم هريغ لمتحي الف < ةينلا ىلإ هيلع ةلالدلا يف جاتحي ال اذهلو :ش ( هريغ لمتحي

 قالطلا رحت لمتحي مارح يلع تن هلوقو « ريغلا لامتحا مدعل :ش ( مكحم وه مث ):م ءاليالاو

 . مكحملا ىلإ لمتحملا در يف لصألا وه امك راهظلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ميرحتلا دريف ) :م هريغو

 رهاظ ول ىتح ‹ ةجوزلا نم الإ راهظلا نوكي الو) :م ريغصلا عماجلا يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 دقو ‹ نهنم حصي : كلام لاقو . هتربدمو هدلو مأ نم نوكي ال اذكو :ش (ًارهاظم نكي مل هتمأ نم

 ال ةكولمملاو تاجوزلل مسا ءاسنلاو ( مهئاسن نم # ىلاعت هلوقل بيرق نع هيف فالخل ا انركذ

 . يزارتألا هلاق اذك « اهنم راهظلا حصي الف ةجوز ىمست

 ءاسنلا ريسفت نكلو « اهريغو تاجوزلا لوانتيف « اهظفل ريغ نم ةأرما عمج ءاسنلا : تلق

 ثيح نم ءاسنلا ظفلف الإو « تاجوزلا دارملانآ ىلع لدي ةيآلا دصق ثيح نم نكمم تاجوزلا نم
 .اهريغو تاجوزلا نم مع ةغللا

 قحلت الف ) :م نيميلا كلم دوصقملا نأل « دوصقمب سيل :ش ( عبات ةمألا يف لحلا نألو ) :م

 تبثي مل ةرهاصم وأ عاضرب هيلع ةمرحماهدجوف هتمأ ىرتشا ول هنأ ليلدب :ش ( ةحوكنمل اب

 . اهب قحلي ىتح ةحوكنم لا ىنعم يف ةمألا نوكت الف « ةمرحلا ببسب درلا ةيالو يرتشملل

 رئارحلاو ءامإلا هيف لخد « (۲۴ ةيآلا : ءاسنلا) ¢ مكئاسن تاهمأو  ىلاعت هلوق : تلق نإف

 لب « انئاسن تاهمأ نم اهنأ رابتعاب مارح ةءوطوملا ةمألا امأو « عونم عامجإلا: تلق . عامجإلاب

 هب دروام ىنعم ىف سيل هنأل «صنلا ةلالدب ءاسنلاب ةمألا قاحلإ نكمي الو « تنبلا ءطو رابتعاب

 . صنلا

 ءةيلهاجلا يف اًقالط راهظلا ناك يأ « رخآ ليلد اذه :ش ( قالطلا نع لوقنم راهظلا نألو ) :م
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 راهظلاف حاكنلا تزاجأ مث« اهنم رهاظ مث « اهرمأ ريغب ةأرما جوزت نإو. ةكولمملا يف قالط الو

 نم قحب سيل راهظلاو لوقلا نم ًاركنم نكي ملف « فرصتملا تقو هيبشتلا يف قداص هنأل ؛لطاب

 لاق نمو. كلملا قوقح نم هنأل ؛ بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ فالخب هيلع فقوتي ىتح هقوقح

 ءاعيمج نهنم ارهاظم ناک یمأ رهظک ىلع نتنأ : هئاسنل

 : راهظلا اهنم نوكي ىتح :ش ( ةكولمملا يف قالط الو ) :م ةرافكلاب تقؤم ميرحت ىلإ همكح لقنف

 مث« ةمأ يهو هتأرما نم رهاظ امك ءادتبا نوكي نأ بجيف « ءاقب راهظلا لحم ةمألا : تلق نإق

 ءادتبا تبث الو « ءاقب تبشي ءيش نم مك هنأب بيجأ « ةمأ يهو « راهظلا مكح ىقبي اهارتشا

 . ءادتبا تی مل نإو « ةدتعملا یف حاكنلا ءاقبإک

 هذه درو :ش ( لطاب رهاظلاف حاكنلا تزاجأ مث ءاهنم رهاظ مث ءاهرمآ ريغب ةآرما جوزت نِإو ) :م

 ‹ هيلع ةلأسملا هذه عرف ةجوزلا نم الإ راهظلا نوكي الو لاق ال هنأل « هلبق امل عيرفتلا ليبسب ةلأسملا

 نكت مل لجرلا اهنم رهاظ نيح اهنأل « هراهظ حصي ال فوقوم اهحاكن ةآرما نم رهاظ ول ينعي
 . رهاظ يذلا لجرلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م اهراهظ حصي ملف هتجوز

 هيف قداص هنأل « ةمرحلاب ةمرحلا هيبشت تقو يأ :ش ( فرصتملا تقو هيبشتلا يف قداص ) :م

 :م روزو :ش (لوقلا نم) :م رکنم راهظلاو :ش (ًارکنم ) :م همالک :ش ( نکی ملف ) :م بذاک ریغ
 ىلع ينبم راهظلا لاقي نأ وهو « ردقم لاؤس باوج اذه :ش ( هقوقح نم قحب سيل راهظلاو)

 سيل راهظلاو :هلوقب باجأف « اًقوقوم راهظلا نوكي نأ يغبنيف ءانه اه فوقوم كلملاو كلا

 . حاكنلا قوقح نم يأ « هقوقح نم قحب

 نم ركنم راهظلاو « عورشم رمأ حاكنلا نأل « حاكنلا ىلع يأ :ش (هيلع فقوتي ىتح ) :م

 . عورشملا فقوتب روظحملا قفوتي الف فانت امهنيبو « لوقلا

 هلأس ام لئاسلا اذه سايق نع باوج هنأك اذه :ش ( بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ فالخب ) :م

 باوجلا ريرقتو « ذفني هزاجأ اذإ هنأل « كلاما ةزاجإ ىلع بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ فقوت ىلع

 :م قاتعإلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م كلاملا ةزاجإ ىلع فقوتي امنإ « بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ نأ

 . قاتعإلا فقوت لكلا فقوت نم مزليف :ش (كلملا قوقح نم )

 ‹هيف فالخ ال ام اذه :ش ( اعيمج نهنم آرهاظم ناک يم رهظك يلع نتن : هئاسنل لاق نمو ) :م

 هبو « نهأطو دصق اذإ تارافك عبرأ هيلع ينعي « ةرافك ةدحاو لكل هيلعو « قلاوط نتنأ لاق ول امك

 يراصنألا ديعس نب ىيحيو يرهزلاو يعخنلاو نسحلا لوق وهو « ديدجلا يف يعفاشلا لاق

 . يروثلاو مكحلاو

 يلعو ورمع نع كلذ يور « ةدحاو ةرافك هيلع : قاحسإو روث وبأو دمحأو كلام لاقو
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 نأل؛ ةرافك ةدخاو لكل هيلعو ‹ نهيلإ قالطلا فاضأ اذإ امك راصف « نهيلإ راهظلا فاضأ هنأل

 ءاليإلا فالخب « اهددعتب ددعتتف ةمرحلا ءاهنإل ةرافكلاو نهنم ةدحاو لك قح يف تبثت ةمرحلا

 . مسالا ركذ ددعتي ملو مسالا ةمرح ةنايصل هيف ةرافكلا نأل ؛ نهنم

 ( نهيلإ قالطلا فاضأ اذإ امك راصف « نهيلإ راهظلا فاضأ هنأل ) :م ةعيبرو ءاطعو سوواطو ةورعو

 ( نهنم ةدحاو لك قح يف تبثت ةمرحلا نأل ٠ ةرافك ةدحاو لكل هيلعو ) :م قلاوط نتنأ : لاقو :ش

 بوجو يأ :ش ( ةمرحلا ءاهنإل ةرافكلاو ):م ةدح ىلع نهنم ةدحاو لك نم رهاظ اذإ امك :ش

 . ةمرحلا ددعتب ةرافكلا ددعت يأ :ش ( اهددعتب ددعتتف ) :م ةتقؤملا ةمرحلا يهتنت نأ لجأل ةرافكلا

 يف يآ :ش ( هيف ةرافكلا نأل ) :م ةرافكلا ددعتت ال ثيح :ش ( نهنم ءاليإلا فالخب) :م

 هب دارأ :ش ( مسالا ركذ ددعتي ملو ):م لجو زع هللا مسا يأ :ش ( مسالا ةمرح ةنايصل) :م ءاليإلا

 . ةدحاو ةرم هلاق هنأل ‹« ددعتي ملاغنإو ءهللاو هلوق

 راهظلا حصي ال كمأ رهظك كيلع انأ تلاق وأ « يمأ رهظك يلع تنأ يه تلاق ول :عورف

 لاق [و]«راهظ وه دايز نب نسحلا لاقو . نيي ةرافك اهيلع فسوي يبأ نع طوسبملا يفو . اندنع

 ثيللاو يروثلاو دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « حيحصلا وهو « ءيشب سيل : دمحم

 يفو . نسحلا دنع راهظ فسوي يب دنع نيي وه ةضورلاو عيبانيلا يفو . روث وبأو قاحساو

 (ديزملاو»اديفملا» يف هلثمو « سكعلا ىلع نسحلاو فسوي يبأ نيب فالخلا ىكح «راتخملا حرش

 يفو . ًارهاظم ريصي ال يمأ تنأ لاق ولو . راهظلا ةرافك اهيلع يعازوألا بجوأو .« طيحملاو»

 دورول يتخأ اي هتأرمال لوقي نأ هركيو « راهظ وهف كنم ترهاظ دق وأ رهاظم كنم انآ «ةنارخلا»

 نم اهسفن عنمتو هيلع هربجي يضاقلاو « هب هتبلاطم اهلف ريفكتلا رهاظملا رخأ ولو . كلذ نع يهنلا

 دعب ريفكتلا نم ىبأ ولو « بذكلاب فرعي ملام قدص ترفك دق لاق ولو . ليبقتلاو سملاو نابرقلا
 . نيدلا يف برضي الو برضي ىب ناف « سبح اهملظ
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 ةرافكلا ىف لصف

 ماعطإف عطتسي مل نإف « نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نمف « ةبقر قتع راهظلا ةرافكو : لاق
 لبق كلذ لكو : لاق . بيترتلا اذه ىلع ةرافكلا ديفي هنإف « هيف دراولا صنلل ؛ اًتيكسم نيتس

 هيف ةرافكلا نأل « ماعطإلا يف اذكو ‹ هيلع صيصنتلل رهاظ موصلاو قاتعإلا يف اذهو « سيسملا

 ةبقرلا قتعلا يف ءىزجتو : لاق . الالح ءطولا نوكيل ءطولا ىلع اهميدقت نم دب الف ةمرحلل ةيهنم

 ء ءالؤه ىلع قلطي ةبقرلا مسا نأل ؛ريبكلاو « ريغصلاو «ىثنألاو ءركذلاو «ةملسملاو  ةرفاكلا

 ( ةرافكلا يف لصف ) :م

 هيعاودو ءطولا ةمرح وهو راهظلا مكح ركذ الو « ةرافكلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ذإ ةلعفلا نع ةرابع ةرافكلاو « ةرافكلا وهو ‹ ةمرحلا كلت يهتنت ام لصغلا اذه يف ركذ هتياهن ىلإ

 ةبارقو ةلاتقك ةغلابملل ةلاعف نزو ىلع اهوحعتو اهرتست يأ ةئيطخلا رفكت نأ اهنأش نم ىتلا ةلصخل ا

 رفاكلا هنمو « رتسلا وهو رفكلا نم هقاقتشا لصأو . ةيمسالا باب يف ةبلاغلا تافصلا نم يهو <

 . ضرألا يف بحلا رتسي هنأل ءاًضيأ عرازلاو رفكلا رهظيو ناييإلا رتسي هنأل

 ( ةبقر قتع راهظلا ةرافكو ) :م «هرصتخم» يف ىلاعت هللا همحر يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 جرخي ال ةرافكلا ىونو هايإ [. . .] ول ىتح ةرافكلا نع بوني ال قتعلا ذإ « ةبقر قاتعإ يأ :ش

 ىأ :ش ( عطتسي مل ناف « نیعباتتم نیرهش مایصف ) :م ةبقر ىأ :ش ( دجی مل نمف ) :م ةدهعلا نع

 نم نورهاظي نيذلاو  ىلاعت هلوق وهو :ش ( هيف دراولا صنلل اًيكسم نيتس ماعطإف ) :م مايصلا

 :م صنلا نإف ىأ :ش ( هنإف ) :م (۳ ةيآلا : ةلداجملا )  اًنيكسم نيتس # ىلاعت هلوق ىلإ ( مهتاسن

 ىلاعت هللا نأل « رييختلا نود :ش ( بيترستلا اذه ىلع ) :م راهظلا ةرافك ىأ :ش ( ةرافكلا ديفي )

 . بيترتلل يهو « ءافلا فرحب اهركذ

 ركذام لك يأ :ش ( سيسملا لبق كلذ لكو ) :م ىلاعت هللا همحر يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 موصلاو قاتعإلا يف ) :م بيترتلا يأ :ش (اذهو ) :م ءطولا لبق ماعطإلاو مايصلاو قاتعإلا نم

 ةيآلا : ةلداجملا ) :م (اسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف $ لاق ىلاعت هللا نأل :ش ( هيلع صيصنتلل رهاظ

 ةتباثلا :ش ( ةمرحلل ةيهنم ) :م ماعطإلا يف يأ :ش ( هيف ةرافكلا نأل ؛ ماعطإلا يف اذكو ):م :ش ( ۳

 ءطولا نوكيل ءطولا ىلع) :م ةرافكلا ميدقت يآ :ش ( اهيدقت نم دب الف ) :م اًعيمج برقلاو راهظلاب

 يفو . دساف وهو ءاّيهنم يهنملا نكي مل ماعطإلاب ةرافكلا لبق ءطولا لح ول هنأل :ش ( لالح

 دواد لاق هبو « سيما لبق ماعطإلا زوجي : كلام لاقو « يخركلا رصتخم حرش»

 ء ةملسملاو ةرفاكلا ةبقرلا قتعلا يف ئزجتو ) :م ىلاعت هللا همحر يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةفصب دييقت هيف سيل هنأل :ش ( ءالؤه ىلع قلطي ةبقرلا مسا نأل ؛ ريبكلاو ريغصلاو ٠ ىثنألاو ركذلاو
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 يف انفلاخي -هللا همحر- يعفاشلاو هجو لك نم قوقرملا كولمملا تاذلا نع ةرابع يه ذإ

 نحنو « ةاكزلاك هللا ودع ىلإ اهفرص زوجي الف « ىلاعت هللا قح ةرافكلا : لوقي وهو «ةرفاكلا

 مث ةعاطلا نم نكمتلا قاتعإلا نم هدصقو « ققحت دقو ةبقرلا قاتعإ هيلع صوصنملا لوقن

 . هرايتخا ءوس ىلإ هب لاحي ةيصعملا هتفراقم

 لك نم قوقرملا كولمملا تاذلا نع ةرابع ) :م ةبقرلا يأ :ش ( يه ذإ ) :م لكلا زوجيف « ةفص نود

 نأل ‹« ريكذتلاب كولمملا هلوق يف :امهدحأ «نيهجو نم انه فنصملا ىلع ضرتعا :ش ( هجو

 لمعتست تاذلا نأ باوجلاو . ةقوقرملا تاذلا نع باوصلاو « اهريكذت زوجي الو « ةثنؤم تاذلا

 رابتعاب هريکڏت « ءيش تاذ لکو « تاذ ءيش لک ديعس يبا نعو . ءيشلاو سفنلا لامعتسا

 . يناثلا ىنعملا

 ىتح هقر عمسي ملو اًقيقر هذختا دبعلا قرتسا ةغللا ةمئأ نع ظوفحملا ن : رخآلا هجولا

 يرهزألا نأ هنع باوجلاو . ًادبع يأ« اًقيقر راص يأ نالف قر لاقي انإو « قوقرملا هنم قتشي
 نأ ههجوو : ةعيرشلا جات لاقو . ةقثامهالكو « قوقرم دبع ءاج هنأ تيكسلا نبا نع ىكح

 . بودنملا يف امك ةلصلا تفذح مث « هل قوقرم وهف همحر اذإ هل قر نم نوكي

 نود طرش قرلا يف لامكلا نأل «كولمملا نود قوقرملاب قلعتي هجو لك نم هلوق نأ ملعاو

 نأل « حصي مل ربدملا قتعأ ولو « ةرافكلا نع حص ايش دري يذلا بتاكملا قتعأ ولاذهلو ٠ كلم ا

 . صقان هيف قرلا

 كلام لاق هبو « هدنع راهظلا ةرافك يف ءىزجت ال اهنإف :ش ( ةرفاكلا يف انفلاخي يعفاشلاو ) :م

 لصحيف هدنع مالسإلا ىلع ربجي هنأ ال اهنع يسوجملا قاتعإ زاوجب لوقي اكلام نأ الإ « دمحأو

 اهفرص زوجي الف هللا قح ةرافكلا لوقب ) :م يعفاشلا يآ :ش ( وهو) :م هيلع هاركإلاب هدعب مالسإلا
 ضعب يفو «هللا ودع هنأل رفاكلا ىلإ ةاكزلا فرص زوجي ال امك يأ :ش ( ةاكزلاك هللا ودع ىلإ

 . ىلاعت هللا قح فرص يأ «:ش (هفرص زوجي الف) :م خسنلا

 صوصنملا نع ةرابع قلطملا نأل :ش ( ققحت دقو « ةبقرلا قاتعإ هيلع صوصنملا لوقن نحنو ) :م
 قاتعإلا نم هدصقو) :م رفكلاو نايإلا ىلع سأب هيف سيل هنأل «ققحت دقو تافصلا نود تاذلل

 دصق نأ هريدقت « ىلاعت هللا قح ةرافكلا يعفاشلا لق نع باوج اذه :ش ( ةعاطلا نم نكمتلا

 :ش ( هتفراقم مث ) :م ىلوملا ةمدخ نع هصولخب ةعاطلا نم قتعملا نكمتي نأ وه مالسإلاب رفكملا

 عجري هب يف ريمضلا :ش ( هرايتخا ءوس ىلإ هب لاحب ةيصعملا ) :م هباكترا مث يآ « ميلا دعب فاقلاب

 . ةئيسلا بسك وهو « فارتقالا عنمت ةفراقملا نأل « بسكلاو فارتقالا ليوأت ىلع ةفراقملا ىلإ

 لك نم ةنسح وه لب « هجو نم ةئيسب سيل رفاكلا ريرحت لاقي نأ مالكلا اذه ىنعم حيضوت مث
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 ء هيلإ نسحأ هنأل ‹ مالسإلا نساحم يف رظنلاو ةعاطلا نم هنيكمتو قرلا نم هصيلخت هنأل « هجو

 . ىلوملا ىلإ كلذ فاضي الف « هرايتخا ءوس نم وهف كلذ لعفي مل نإف

 هنم كلذ روصق نوكي ال مل نكل « هرايتخا ءوس ىلإ هب لاحي ةيصعملا ةفراقم لوقي نأ لئاقلو

 هيف نأل « اًضيأ هيلإ ةاكزلا فرص زاوج سايقلا نأ باوحلاو . ةاكزلا ىف امك هيلإ فرصلا نع اعنام

 نع مهجرخأ «مهئارقف يف اهدرو مهئاينغأ نم اهذخ» مالسلا هيلع هلوق نكل «هللا دابع ةاساوم

 : ةصخلم اهركذنف انتهج نم اهدرو مصخلا ةهج نم لئالد ركذب انه حارشلا لاطأ دقو «فرصللا

 هنم ثيبخلااومميت الو  ىلاعت هللا لاق « كلذل لهآ ريغ رفاكلاو « ةرهطم ةرافكلا اولاقف

 نأل ‹ دترملا ةرافك زوجي ال اذهلو « رفكلا نم دشأ ثبخ الو « ( ۲١۷ ةيآلا : ةرقبلا ) 4 نوقفنت

 «دحاو سنج اهنأل تارافكلا رئاس يف اذكف « عامجإلاو صنلاب لتقلا ةرافك يف طرش ناييبإلا

 ةبقر قتعب انرمأ انألو « دحاو سنج تارافكلاو « دحاولا سنج يف ديقملا ىلع لمحي قلطملا نألو
 4 هانييحأف اتم ناك نم وأ # یلاعت هللا لاق « تیم رفاکلاو یمذلااذهلو « هجو لک نم مئاق يح

 ةدابعل هلاب غيرفت نم هيف امل ةئيس رفاكلا قاتعإو « ةنسح ةرافكلا نألو ١ ةيآلا: ماعنألا)

 هللا لوسراي لاقو ةيسوجم ةيراجب ىتأ نيح مكحلا نب ةيواعمل لاق مالسلا هيلع هنألو « ناثوآلا
 اهقتعأ » : لاقف « ءامسلا ىلإ تراشأف «هللا نيأ» ةي هللا لوسر اهل لاقف «هنع اهقتعأف ةبقر يلع

 طرش نايإلا نأ لدف « ةرافكلا بوجو ببس نع لأسامو « يئاسنلاو ملسم هاور ٠ ةنمؤم اهنإف

 ‹نيليلدلاب لمع ديقلاب لمعلا نألو « هئادعأ قتعب هللا ىلإ برقتلا زوجي ال هنألو « عيمجلا يف

 . ديقملا ءزج قلطملا نأل

 ةريغصلاو ةريبكلا يف امك ةرفاكلااذكو « ةنمؤم اهنأل ال ةبقر اهنأ رابتعاب ةنمؤملا زاوج : انلق

 قحتسم هنأل « زوجي ال ضعبلا دنعو « انخياشم ضعب دنعزوجي عونم دترملاو ٠ داضت امهنيبو

 زوجي الو خسن يهو « صنلا ىلع ةدايز نايإلاب هدييقتو « فالح الب دترملاب زوجي ىتح « لتقلا
 كلذ زوجي الف « صوصنملا ىلع صوصنملا سايق هنأل « اًضيأ لتقلا ةرافك ىلع سايقلاب هدييقت
 « اهب لمعلا نكمأ اذإ ديقملا ىلع قلطملا لمحي الو «هنايب هللا ىلوت اميف صقنلا داقتعا موزلل

 رافكلا هديبع عيمج قتع رح يح يل كولم لك لاق ول هنإف « زاجم رفاكلا ىلع تيملا قالطإو
 . عامجإلاب

 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعت هنألو . هب رذنلا ةحصل ميقتسم ريغ ةئيس رفاكلا قاتعإ نأب لوقلاو
 هللا ناكم نع لاؤسلا هيف نإف « تاقثلا دنع لوؤم مكحلا نب ةيواعم ثيدحو . بيرق نع ركذ امك

 يلع نإ هلوق ليلدب لتقلا ةرافك ىلع لومحم ثيدحلا لوقن وأ « لجو زع هللا ىلع لاحم وهو
 فلاخم هئادعأ قتحعب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا زوجي ال مهلوقو ىرحخأ ةياور يفو . ةنمؤم ةبقر
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 يهو ةعفنملا سنج تئافلا نأل؛ فالخ نم نيلجرلا وأ نيديلا ةعوطقملا الو « ءايمعلا ءىزجت الو
 ءاروعلا زوجي ىتح « عنام ريغ وهف ةعفنملا تلتخا اذإ امأ« عناملا وهو « يملا وأ شطبلا وأ رصبلا

 « تلتخا لب ةعفنملا سنج تاف ام هنأل ؛ فالخ نم نيلجرلا ىدحإو نيديلا ىدحإ ةعوطقم وأ

 وه ذإ « يشملا ةعفنم سنج تاوفل زوجي ال ثيح دحاو بناج نم نيتعوطقم اتناك اذإ ام فالخب
 سنج تئافلا نأل « «رداونلا» ةياور وهو « زوجي ال نأ سايقلاو« مصألا زوجيو « رذعتم هيلع

 ول ىتح « عمس هيلع حيص اذإ هنإف « قاب ةعفنملا لصأ نأل « زاوجلا انسحتسا انآ الإ ةعفنم ا
 ہہ
 اوطسقتو مهوربت نأ  هلوق ىلإ ( مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني ال > ىلاعت هللا لاق «صنلل

 قاتعإب رذنلا حصياذهلو « مهيلإ ناسحإلا نع اناهن ام ىلاعت هنإف ( ۸ ةيآلا : ةنحتمملا) (مهيلإ
 . باتكلا لهأ زوجي ملو « نيئباصلاو يسوجملا قاتعا ةيكلاملا تزوج دقو «رفاكلا دبعلا

 لمعلا نوكي الف دييقتلا دض قالطإلا نأل ءلطاب وهو نيليلدلاب لمع ديقملاب لمعلا مهلوقو
 . قييضت دييقتلا يفو ءاش ةبقر يأ قتعب ةعسوت قالطإلا يف ذإ  قلطمل اب المع ديقمب

 ذإ « نايبلا ىلإ جاتحي ال قلطملا نأل دساف اذه : تلق قلطملل نايبلا ةلزنمب ديقملا :تلق نإف
 . نكم هقالطإب لمعلا

 ةبقرلا ءايمعلا نم دارملا :ش ( فالخ نم نيلجرلا وأ نيديلا ةعوطقم الو ءءايمعلا ئزج الو ) :م
 رابتعاب ال زاوجلا مدع نأل « ءايمعلا ةمألاال « اًعيمج ىشنألاو ركذلا لمشت يهو « ءايمعلا
 هذه يف تبثام وهو :ش ( ةعفنملا سنج تئاضلا نأل ) :م ةعفنملا سنج تاوف رابتعاب لب «ةثونألا
 وأ) :م نيلجرلا ةعوطقم يف :ش ( يشملا وأ شطبلا وأ ) :م ءايمعلا نم :ش ( رصبلا وهو ) :م روصلا
 . عناملا وه ةعفنملا سنج تئاف يأ :ش ( عناملا وهو ) :م نيديلا ةعوطقم يف :ش ( شطبلا

 وأ ءاروعلا زوجي ىتح عنام ريغ وهف ) :م ةعفنملا سنج يأ :ش ( ةعفنملا تلتخا اذإ امأ ) :م
 يأ :ش ( تلتخا لب ةعفنملا سنج تاف ام هنأل ؛ فالخ نم نيلجرلا ىدحإو نيديلا ىدحإ ةعوطقم
 بيع يف ةرافكلا نع ئزجي ال هنأ مهباحصأو ةعبرألا ةمئألل فالح الو « قاب اهسنجو ةعفنملا
 جيرج نبا نعو . زئاج ىمعألا قتع نأ يبعشلاو يعخنلا ميهاربإ نعو . ةعفنلا سنج هب توفي
 . بويعلا نم ءيڈد عني ال هباحصأو دواد دنعو . لشألا ئزجي

 ال ثيح « دحاو بناج نم نيتعوطقم ) :م نالجرلاو ناديلا يأ :ش ( اتناك اذإ ام فالخب ) :م
 ( رذعتم هيلع) :م يشملا يأ :ش ( وه ذإ ):م شطبلا ةعفنم اذكو :ش ( يشملا ةعفنم سنج تاوفل زوجي

 ( مصألا زوجيو ) :م ةعوطقم عباصأ ةثالث دي لك نم ناك اذإ زوجي ال اذكو . شطبلا اذكو ٠:ش
 انأ الإ . ةعفنملا سنج تئافلا نأل ؛ رداونلا ةياور وهو ءزوجي ال نأ سايقلاو ) :م ناسحتسالا يف :ش

 ول ىتح « عمس هيلع حيص اذإ هنإف « قاب ةعفنملا لصأ نأل ) :م مصألا زاوج يأ :ش ( زاوحلا انسحتسا
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 يماهبإ عوطقم زوجي الو .هيزجي ال -سرخألا وهو - مصأ دلو نأب ًالصأ عمسي ال لاحب ناك
 ؛ لقعي ال يذلا نونجملا زوجي الو.ةعفنملا سنج توفي امهتاوفبف «امهب شطبلا ةوق نأل؛نيديلا

 نأل ‹ هئزجي قيفيو نجي يذلاو عفانملا تئاف ناكف « لقعلاب الإ نوكي ال حراوجلاب عافتنالا نأل

 قرلا ناكف « ةهجب ةيرحلا امهقاقحتسال دلولا مأو ربدملا قتع ءىزجي الو . عنام ريغ لالتخالا

 ؛لدبب نوكي هقاتعإ نأل « لالا ضعب ىدأ يذلا بتاكملا اذكو « اًصقان امهيف

 ئزجي «لماشلا» يفو :ش ( هيزجي ال- سرخألا وهو -مصأ دلو نأب ًالصأ عمسي ال لاحب ناك

 ممصلا ليقو لاق مث . اًشحافًاريثأت بسكلا يف رثؤي ال ممصلا نأل اولاقو :لاق مث مصألا

 ناك اذإ راهظلا ةرافك نع مصألا زوجيو «يجل اولولا ىواتف» يف لاقو . ريفكتلا عنمت قيلختلا لصأب

 . راتخملا وهو زوجي ال اًتيش عمسي ال ناك اذإو . ايش عمسي الو اًئيش عمسي

 ‹ هتراشإ تمهف اذإ سرخألاو ةراشإلاب مهف اذإ مصألاو فنألا عوطقم زوجي «ةيلحلا» يفو

 همحر ةفينح يبأ لوق وهو « صوصنملا ىلع دمحأ دنع ئزجي الو . روث يبأو يعفاشلا لوق وهو

 سنج توفت امهتاوفبف امهب شطبلا ةوق نأل« نيديلا يماهبإ عوطقم زوجي الو ) :م. ةياور يف كلامو هللا

 رشكأ عطقو . شطبلا ةعفنم تاوفل عباصأ ةثالث دي لك نم تعطق اذر زوجي ال اذكو :ش (ةعفنملا

 نأل ئزجي ماهبإلا ىوس نيعبصأ وأ اعبصأ دي لك نم عوطقملا ناك ولو < اهسنج عطقك عباصألا

 ال ىطسولا وأ ةبابسلا عوطقم ناك ول : يعفاشلا لاقو . (طوسبملا» يف اذك « ةيقاب شطبلا ةعفنم

 . ةثالثلا هذهب قللعتي لمعلا مظعم نأل « ماهبإلا عطقك « زوجي

 تئاف ناكف « لقعلاب الإ نوكي ال حراوجمل اب عافتنالا نأل « لقعي ال يذلا نونجملا زوجي الو ) :م

 :م ةعبرألا ةمئألل فالخ الب زوجي ال قبطملا نونجملا وه ًالصا لقعي ال ىذلا نونجلا :ش ( عفانمل

 ال ةقافإلا لاح يف هقتعأ اذإ هئزجي اغنإو :ش ( عنام ريغ لالتخإلا نأل ‹ هئزجي قيفيو نجي يذلاو)

 نامز ىلإ عفانملا ةيدع اهنأل « مالكلاو لقعلاو قطنلاو يشملا نم عفانملا تئاف ةريغصلا ةبقرلا لاقي

 مدلا لاح فالخ دمحم نع ميهاربإ ىور هيفو «طوسبملا» يفو . اًبيع كلذ دعي الف « ةباصإلا

 . (طيحملا» يف اذك « زجي مل هنع يفع مث همدب يضق دق يذلا

 نامثعو دمحأ لاق هبو « هعيب زاوج ىري هنأل يعفاشلل اًقالخ :ش ( ربدملا قتع ئزجي الو ) :م

 :دوادو نامثع لاقو . هقتع ئزجي ال دلولا مأ قتعو يأ :ش ( دلولا مأو ) :م ىرهاظلا دوادو يتبلا

 :م نآلا هعم انركذ نمو نسحلا دنع زوجي الو « امهدنع اهعيب زاوج ىلع ءانب دلولا مأ قتع زوجي

 ( اًصقان امهيف قرلا ناكف ) :م داليتسالا ةهجو « ريبدتلا ةهج يهو :ش ( ةهجب ةيرحلا امهقاقحتسال)

 « لاملا ضعب ىد يذلا بتاكملا ) :م ئزجي ال اذكو يأ :ش (اذكو ) :م لبق امهيلإ قتعلا هجوتل :ش

 لاق هبو « ةياورلا رهاظ اذه « ةبرقلا ىنعم لطبي ضوعلاو « ضوعب يأ :ش ( لدبي نوكي هقاتعإ نأل
 . ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلاو رفز



 « خاسفنإلا ةباتكلا لبقت اذهلو « هجو لك نم قرلا مايقل هئزجي هنأ-هللا همحرح ةفينح يبآ نعو

 « زاج اًئيش دؤي مل اًبتاکم قتعأ نِإف خاسفنالا نالمتحي ال امهنآأل ريبدتلاو دلولا ةيمومآ فالخب
 مئاق قرلا نأ انلو .ربدملا هبشأف « ةباتكلا ةهجب ةيرحلا قحتسا هنأ هل « -هللا همحر- يعفاشلل اًئالخ

 ال ةباتكلاو « « مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا» : مالسلا هيلع هلوقلو « انیب ام ىلع هجو لک نم

 « هبناج نم مزليف « ضوعب هنأ الإ « ةراجتلا يف نذإلا ةلزنمب رجحلا كف هنإف «هيفانت

 هاور « هئزجي لالا ضعب ىدأ يذلا بتاكملا قتع نأ يأ :ش ( هئزجي هنأ ةفينح يبأ نعو ) :م
 :م لدبلا نم ىدأ اب ضقني ال هقر نأل :ش ( هجو لك نم قرلا مايقل) :م ةفينح يبأ نع نسحلا
 دعب ناک ءاوس : ( خاسفلاةباطكلا لقت ):م هجو لك نم قرلا ايق لجالو ي :ش ( اذهلو)

 زوجي الف :ش ( خاسفنالا نالمتحي ال امهنأل « ريبدتلاو دلولا ةيمومأ فالخب) :م هلبق وأ ضعب ءافيتسا
 مايق يضتقيف « اعرشو ةخل ةقوقرملا تاذلل مسا يهو ةبقرلا قتع ةرافكلا نأل  ةرافكلا نع امهقتع
 الف ءامهيف ناصقنلا نكي ريبدتلاو داليتسالاو صقانلا ال لماكلا ىلع عقي قلطملاو  اًقلطم قرلا
 . زوجي

 لاق هبو « اندنع :ش (زاج ) :م ةباتكلا لام نم ينعي :ش ( اًئیش دؤی مل اًبتاکم قتعأ نإف) م
 ( هل ) :م ةياور يف دمحأو كلامو رفزو :ش ( یلاعت هللا همحر يعفاشلل اًقالخ ) :م ةياور يف دمحأ
 يأ :ش ( ربدملا هبشأف  ةباتكلا ةهجب ةيرحلا قحتسا ) :م بتاكملا نأ يأ :ش ( هنأ ):م يعفاشلل يأ :ش
 ىلع يعفاشلا نم مازلإ اذهو ءزئاج ةباتكلا نع هقاتعإو « ةربدملا عيب هدنع نأل « هبهذم ىلع
 هنإ متلق مكنأل < « مكدنع ةرافكلا نع هقاتعإ زوجي ال ربدملا نأ ينعي « اوباجأ ام ىلع انباحصأ
 وهو «هتهجب قتعلا قحتسم هنأل « اًضيأ بتاكملا قاتعإ زوجي ال نأ يغبنيف « هتهجب قتعلا قحتسم
 (انيب ام ىلع هجو لك نم مئاق ) :م بتاكملا يف يأ :ش ( قرلا نآ انلو ) :م ال كلذو خسفني هنأل ؛لطاب
 زاب يبنلا لوقل يآ :ش ( مالسلا هيلع هلوقلو ) :م خاسفنالا ةباتكلا لبقت اذهلو هلوق ىلإ هب راشأ :ش

 نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ثيدحلااذه :ش ( «مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا ») :م

 . ىهتنا« ءيش ةباتكلا نم هيلع يقب ام دبع بتاكملا » : لاق ال يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش

 ال ةباتكلاو ) :م ةبقرلا مسا قلطم تحت لخديف « ةباتكلا لدب ءادأ لبق لماك هيف قرلا نآ ملعف
 :ش ( هنإف ) :م ةافانلا مدعل قرلا عافترا ةباتكلا دوجو نم مزلي ال ينعي« قرلا يفانت يأ :ش ( هیفانت
 نع :ش ( رجحلا كف ) :م ةباتكلا نإف يأ اهنإف- نم - خسنلا ضعب يفو . ةباتكلا دقع نإف يأ
 . قرلا يف اًناصقن نكيي ال اذو :ش ( ةراجتلا يف نذإلا ةلزنمب ) :م بساكملا قح يف دبعلا

 يف امك حتفلاب ىلوملا دبتسي ال ةراجتلا يف نذإلا ةلرنمب رجحلا كف ةباتكلا تناك ول : تلق نإف

 ( هبناج نم مزلیف « ضوعب ) :م ةباتكلا دقع نأ يأ :ش ( هنآ الإ ) م هلوقب باجأف « نوذآملا لزع
 . ضوع ريغب كف هنإف « نذإللا فالخب « يلو أا بناج نم يآ :ش
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 نأل ؛ دالوألاو باسكألا هل ملست هنأ الإ هلمتحب يه ذإ؛ قاتعإلا ىضتقمب خسفني ةعنام تناك ولو

 نإو . بسكلاو دلولا» قح يف رهظي ال يرورض خسفلا نأل وأ « ةباتكلا ةهجل لحملا قح يف قتعلا

 ‹ زوحی ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو « اهنع زاج ةرافكلا ءارشلاب يوني هنبا وأ هابأ ىرتشا

 فصن قتعأ نإف « هللا ءاش نإ نامألا باتك يف كيتأت ةلأسملاو « نيميلا ةرافك فالحل ا اذه ىلعو

 زوجيو ‹ -هللا همحر- ةفينح يب دنع «زجي مل هيقاب ةميق نمضف -رسوم وهو- كرتشم دبع

 ةرافكلا نع دبعلا لك اًقتعم راصف « نامضلاب هبحاص بيصن كلم هنأل ؛ امهدنع

 (ةعنام ) :م تناك ول ةباتكلا نأ انملس ول ينعي « ليزنتلا قيرطب باوج :ش ( تناك ولو ) :م

 ينعي : ش (قاتعإلا ىضنقمب) :م ةباتكلا يأ :ش ( خسفنت ) :م ةرافكلا نع قاتعإلا عوقو يأ :ش

 لمتحت يأ :ش ( هلمتحت ) :م ةباتكلا يأ : ش (يه ذإ) م ءاضتقالا قيرطب قاتعإلا ةحص ةرورض

 عوقو اعنام ةباتكلا دقع ناك ولو يأ « هلمتحي وهذإ «ىضتقمب خسفلل اًعنام ناك ولو «خسفلا

 . هرخآ ىلإ . . . قاتعإلا

 خسفنا امل ةباتكلا دقع نإ لاقي امع باوج اذه :ش ( دالوألاو باسكألا هل ملست هنأ الإ ) :م

 وه :امهدحأ « نيباوجب باجأف « ىلوملل دالوألاو باسكألا نوكي نأ يغبنيف « مدعلاب قحتلا

 ىلوملا قح يفو :ش (ةباتكلا ةهحجل لحملا قح يف قتعلا نأل ):م - باسكألاو دالوألا هل ملسي - هلوق

 خسف يأ :ش (يرورض خسفلا نال وأ ) :م هلوق وه رخآلا باوجلاو . نيبناجلل ةياعر ةرافكلا ةه
 تباثلا نأل :ش ( بسكلاو دلولا قح يف رهظب ال ) :م ريفكتلا ةهج نم زاوجلا ةرورض ةباتكلا دقع

 .اهعضوم ودعي ال ةرورضلاب

 نع يأ :ش ( اهنع زاج ةرافكلا ءارشلاب يوني هنبا وأ هابأ ) :م رهاظملا يأ :ش ( ىرتشا نإو ) :م

 :م هيلع قتعي مرحم محر يذ لك ىرتشا ولاذكو « يعفاشلا باحصأ ضعب بهذ هيلإو « ةرافكلا

 ول فالخلا ىلعو ‹ رفزو دمحأو كلامو الو ةفينح وبأ لاق هبو :ش ( زوجي ال :يعفاشلا لاقو )

 :م عامجإلاب هئزجي ال ثاريملاب لخد ولامك « ةعنص الب هكلم ولامأ « هب ىصوأ وأ هل بهو

 نايألا باتك يف كيتأت ةلأسملاو ) :م لتقلاو راهظلا ةرافك اذكو :ش ( نيميلا ةرافك فالخلا اذه ىلعو)

 نإ هرخا ىلإ هدعب ام ىلإو «هيلإ لضف نإ هلضفو ىلاعت هللا مرك نم ًاوجرف :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ

 . ىلاعت هللا ءاش

 ناك اذإ هنأل « هب دق « ينغ هنأ لاح لاو يأ :ش ( رسوم وهو« كرتشم دبع فصن قتعأ نإف ) :م

 نمضف) :م ضوعب قاتعإ هنأل « اًضيأ امهدنع ةرافكلا نع ئزجي الف « ةياعسلا هيلع بجت ًارسعم

 قتع ىونو هتميقب قتعأ ول : يعفاشلا لاقو :ش ( امهدنع زوجيو « ةفينح يبأ دنع زجي مل هيقاب ةميق
 هقتعأف هكيرش بيصن ىرتشا ةرافك نع هبيصن قتعأف ًارسعم ناك ولو « هأزجأ ةرافكلا نع هعيمج

 ةرافكلا نع دبعلا لك اًقتعم راصف «نامضلاب هبحاص بيصن كلم هنأل ) :م ال الإو هيف هأزجأ هترافك نع
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 نوكيف كيرشلا بيصن يف ةياعسلا هيلع بجو هنأل ؛ ًرسعم قتعم ا ناك اذإ ام فالخب « هكلم وهو

 هيلإ لوحتي مث هكلم ىلع صقتني هبحاص بيصن نأ -هللا همحر-ةفينح يبألو . وضعب اًقاتعإ
 هنأل ؛ زاج اهنع هيقاب قتعأ مث «ةرافك نع هدبع فصن قتعأ نإو . ةرافكلا عنمي هلثمو « نامضلاب
 نمك عنام ريغ هلثمو « ةرافكلا ةهجب قاتعإلا ببسب هكلم ىلع نكمتم ناصقنلاو « نيمالكب هقتعأ
 ىلع نكمتم هيف ناصقنلا نأل ؛ مدقت ام فالخب « اهنيع نيكسلا باصأف ةيحضألل ةاش عجضأ

 ‹ -هللا همحر- ةفينح يبأ لصأ ىلع اذهو « كيرشلا كلم

 بجو هنأل٬ ًارسعم قتعملا ناك اذإ ام فالخب) :م تقولا كلذ يف هكلم هنأ لاحلاو يأ :ش ( هكلم وهو

 . قاتعإلاب زوجي الف :ش ( ضوعب اًقاتعإ نوكيف « كيرشلا بيصن يف ةياعسلا هيلع

 ةمادتسا رذعتلو ةيرحلا قاقحتسال :ش ( هكلم ىلع صقتني هبحاص بيصن نأ ةفينح يبألو ) :م

 ناصقنلا نكمتل :ش ( ةرافكلا عنمي هلثمو ) :م هنم يقب ام :ش ( نامضلاب هيلإ لوحتي مث ) :م هيف كلملا

 . ةصقان ةبقر اًقتعم نوكي قتعأ اذإف« هنم

 بيصن راصف ببسلا دوجو نامز ىلإ دانتسالا ةفصب نامضفلا ءادأب تانومضملا ليق نإف
 . ةرافكلا عني ال هلثمو « هكيرش كلم يف ناصقنلا ناكف « قاتعإلا نامز قتعملا كلم تكاسلا

 قح يف ال « نومضملاو نماضلا قح يف دانتسالا ةفصب تبثي نومضملا يف كلملا نأب : بيجأ
 . زوجي الف اهقح يف ناصقنلا نكمتيف « اهريغ ةرافكلاو « اهريغ

 :ش ( زاج اهنع ) :م هدبع يقاب يأ :ش ( هيقاب قتعأ مث ةرافك نع هدبع فصن قتعأ نإو ) :م
 فصنلا يف ناصقنلا دوجول كرتشملا دبعلا يف امك ةفينح يبأ دنع زوجي ال نأ سايقلاو اًتاسحتسا
 :م هيف روظحم الو :ش ( نيمالكب هقتعأ هنأل ) :م هلوقب هيلإ راشأ ام ناسحتسالا هجو . رخآلا

 يأ ناصقنلاو هلوقب باجأف . رمامك ناصقنلا نكي دق لاقيامع باوج اذه :ش ( ناصقنلاو)
 :ش ( عنام ريغ هلثمو« ةرافكلا ةهجب قاتعإلا ببسب هكلم ىلع نكمتم ) :م رخآلا فصنلا يف عقاولا
 يعفاشلا لاق هبو « زاوجلا نم عنام ريغ قاتعإلا ببسب لصح يذلا صقنلا لثمو يآ
 كلام باحصأ نم مساقلا نعو .روث وبأ لاق هبو « زاوجلا مدع كلام نع روهشملاو .دمحأو

 . روجي

 :م ةاش عجضأ هنأ وهو « باوجلا يف ناسحتسالا ريظن اذه ركذ :ش ( ةاش عجضأ نمك ) :م

 ناصقنلا نأل « ةيحضتلا زاوج عني ال :ش ( اهنيع نيكسلا باصأف ) :م اهحبذيل :ش ( ةيحضألل)

 هيف ناصقنلا نأل « مدقت ام فالخب ) :م ةرافكلا لعف نم انه لصح امكةيحضتلا لعف نم لصح

 هلعج يأ :ش (اذهو ):م كيرشلا كلم يف عقو هيف ناصقنلا يأ :ش ( كيرشلا كلم ىلع نكمتم

 . قاتعإلا ءىزجت يف :ش ( ةفينح يبأ لصأ ىلع ) :م نيمالكب اًقاتعإ
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 قتعأ نإو . نيمالكب اًقاتعإ نوكي الف ‹ لكلا قاتعإ فصنلا قاتعإف ءأزجتي ال قاتعإلاف امهدنع امأ

 همحر- ةفينح يبأ دنع زجي مل هيقاب قتعأ مث ءاهنم رهاظ يتلا عماج مث «هترافك نع هدبع فصن
 ضعبلا قاتعإو « صنلاب سيسملا لبق نوكي نأ قاتعإلا طرشو « هدنع أزجتي قاتعإلا نأل ؛-هللا

 دجي مل اذإو .سيسملا لبق لكلا لصحف « لكلا قاتعإ فصنلا قاتعإ امهدنعو « هدعب لصح

 موي الو« رطفلا موي الو«ناضمر رهش امهيف سيل نيعباتتم نيرهش موص هترافكف قتعي ام رهاظملا

 هيف امل راهظلا نع عقي ال ناضمر رهشو « هيلع صوصنم هنألف عباتتلا امآ . قيرشتلا مايآ الو«رحنلا

 لماكلا بجاولا نع بوني الف « هنع يهنم مايألا هذه يف موصلاو ‹ىلاعتهللا هبجوأ ام لاطبإ نم

 :ش ( نيمالكب اًقاتعإ نوكي الف ‹ لكلا قاتعإ فصنلا قاتعإف « أزجتي ال قاتعإلاف امهدنع امأ ) :م

 عماج مث « هترافك نع هدبع فصن قتعأ نإو ):م هلوق يهو « اهيلت يتلا ةلأسملا ىنبم اذه ىلعو

 نوكي نأ قاتعإلا طرشو « هدنع أزجتي قاتعإلا نأل « ةفينح يبأ دنع زجي مل هيقاب قتعأ مث اهنم رهاظ يتلا

 ( ۴ةيالا : ةلداجملا) ( اسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف  ىلاعت هلوق وهو :ش ( صنلاب سيسملا لبق
 . ةرافكلا نع زوجي الف سيسملا دعب يأ :ش ( هدعب لصح ضعبلا قاتعإو ) :م

 :م ًأزجتي ال قاتعإلا نأل « امهلصأ ىلع :ش ( لكلا قاتعإ فصنلا قاتعإ امهدنعو ) :م

 اذإ: «طيحملا» يفو :ش ( قتعي ام رهاظملا دجي مل اذإو ) :م .زوجيف :ش ( سيسملا لبق لكلا لصحف)

 يأ :ش ( ناضمر رهش امهيف سيل نيعباتتم نيرهش موص هترافكف) :م ةبقر نمث الو ةبقرلا كلي مل
 هأزجأ ةرافكلا ةينب ناضمرو نابعش ماصو ًارفاسم ناك اذإ الإ « ناضمر رهش نيرهشلا يف سيل

 . يعفاشلاو دمحمو فسوي يبأ دنع هئزجي الو « روث يبأو ةفينح يبأ دنع

 هلوقب :ش ( هيلع صوصنم هنألف عبانتلا امأ قيرشتلا مايأ الو رحنلا موي الو رطفلا موي الو ) :م

 رهشو ) :م (۳ ةيآلا : ةلداجملا) ( اسامتي نأ لبق نم نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نمف  ىلاعت

 ‹ هيف موصلاب رمأ ىلاعت هللا نأل :ش ( ىلاعت هللا هبجوأ ام لاطبإ نم هيف امل راهظلا نع عقيال ناضمر

 موص راص فيك : تلق نإف . رخآ ضرف نع عقي الف « ناضمر موص نع عقي هيف عقاولا موصلاف

 هيف موصلا : تلق .اًقكتعم هماصف هيف فكتعي نأ رذن اذإ فاكتعالا موص نعو « هنع ناضمر

 دوصقم ضرف هنأل « ةرافكلا يف موصلا فالخب ءًادصق ال ناك امفيك هدوجو طرتشيف « طرش

 . ًادصق هدوجو ربتعی

 بوني الف « هنع يهنم ) :م قيرشتلاو رحنلاو رطفلا مايآ يف يأ :ش ( مايألا هذه يف موصلاو ) :م

 اًحئاص لسرأ ايب هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح نم ىناربطلا یور ال :ش ( لماکلا بجاولا نع

 ىورو . ءاسنلا عاقو لاعبلاو « "لاعبو برشو لکا مایأ اهنإف  مايألا هذه اوموصت ال نأ حيصي

 )١( حصي الف اهمايص يهنم مايآ » ةيرجحلا ةخسنلا يف «

 )۲( عمجملا يف يمثيهلا لاق ) : )۲٠۳ /۳نسح هدانسإو ريبكلا يف يناربطلا هاور .
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 يبأ دنع« موصلا فنأتسا اسان راهن وأ ادماع اليل نيرهشلا لالخ يف اهنم رهاظ يتلا عماج نإف
 هب دسفي ال ذإ عباتتلا عني ال هنأل ؛ فنأتسي ال -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو دمحمو ةفينح
 متلق اميفوبضعبلا ميدقت هيلإ انبهذ اميفف اطرش سيسملا ىلع هيدقت ناك نإو « طرشلا وهو موصلا
 ةرورض هنع اًيلاخ نوكي نأو « سيسملا لبق نوكي نأ موصلا يف ذ طرشلا نأ امهلو هنع لكلا ريخأت

 رذع ريغب وأ رذعب موي امهنم رطفأ اذإف ‹ موصلا فنأتسيف هب مدعني طرشلا اذهو «صنلاب

 لبق ةالصلاب ًادبف - هنع هللا يضر -رمع عم ديعلا تدهش : لاق ديبع ثيدح نم ملسمو يراخبلا
 نم نولكأتف ىحضألا موي امأ « نيمويلا نيذه مايص نع ىهن يَ هللا لوسر نإ : لاق مث « ةبطخلا
 . مكمايص نم مكرطفف رطفلا موي امأو ٠ مككسن مح

 نع ةَ هللا لوسر یهن لاق - هنع یلاعت هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع اًضيأ اجرخأو
 . رطفلا مويو ىحضألا موي مايص « نيمايص

 يبأ دنع موصلا فنأتسا اًيسان ًاراهن وأ ءًادماع اليل نيرهشلا لالخ يف اهنم رهاظ يتلا عماج نإف ) م
 ءاهنم رهاظ يتلاب عامجلا ديق انإو « ديبع وبأو دمحأو كلامو يروثلا لاق هبو :ش ( دمحمو ةفينح
 ناك نإو قافتإلاب فانئتسالا همزلي عباتتلا عطقب موصلا دسفي اًتطو ناك نإف ء اهريغ عماج اذإ هنأل
 ليقو . قافتالاب فانئتسالا همزلي ال ناك فيك ليللاب وأ اًيسان راهنلاب عقاو نأب موصلا دسفي ال

 دمعلا ركذو « قافتالاب فنأتسا ًادماع راهنلاب عماج اذإ هنأل اًيسان راهنلاب اهنم رهاظ يتلا عماجي
 ال ءطو يف فالخلا نأ تفرعف « ءاوس ليللاب ءطولا يف نايسنلاو دمعلا نأل « اقافتا عقو ليللا يف
 .موصلا دسفي

 عني ال هنال ) :م ةيرهاظلاو رذنملا نباو يعفاشلا لاق هبو :ش ( فنأتسي ال فسوی وبأ لاقو ) :م
 م اهريغ ءطوك راصف « اًيسان ًاراهن وأ ًادماع ًاليل عامحلاب يأ :ش ( موصلا هب دسفي ال ذإ « عباتتلا
 سيسملا ىلع هيدقت ناك نإو ) :م دجو دقو ةرافك موصلل طرشلا وه عباتتلا يأ :ش ( طرشلا وهو)
 ناك نإو هلوقب باجأف « دجوي ملو طرش سيسملا ىلع ميدقتلا لاقي امع باوج اذه :ش ( اًطرش
 ( هنع لكلا ريخأت) :م فانئتسالا ينعي :ش ( متلق اميفو « ضعبلا ميدقت هيلإ انبهذ اميفف ) م لوق ىلا
 . لكلا ريخأت نم وه ضعبلا ريخأت :ش

 :ش ( سيسملا لبق نوكي نأ موصلا يف طرشلا نأ ) :م دمحمو ةفينح يبل يآ :ش (امهلو ) :م
 نأ اًضيأ طرشلاو يأ :ش ( هنع اًيلاخ نوكي نأو ) :م «( اسامتي نأ لبق نم # : ىلاعت هللا لاق هنأل

 لبق موصلا نوك ةرورض لجأل يأ :ش ( صنلاب ةرورض ) :م عامجلا نع ايلاخ موصلا نوكي
 ( طرشلا اذهو ) :م ( اسامتي نأ لبق نم# ىلاعت هلوق وهو ٠ صنلا ىضتقم هنع ايلاخ هنوك سيسملا
 كلذك ناك اذإف « نيرهشلا لالخ يف سيسملاب يأ :ش ( هب مدعني ) :م طرشلا ولخ ىلإ هب راشآ :ش
 رذع ريغب وأ رذعب اًموي) :م نيرهشلا نم يأ :ش (امهنم رطفأ اذإف « موصلا فنأتسيف ) م

EA) 



 «موصلا الإ ةرافكلا يف هئزجي مل دبعلا رهاظ نإو . ةداع هيلع رداق وهو « عباتتلا تاوفل فنأتسا

 سيل هنأل «هزجي مل هنع معطأ وأ ىلوملا قتعأ نإو . لاماب ريفكتلا لهأ نم نكي ملف هل كلم ال هنأل

 هلوقل اتيكسم نيتس معطأ مايصلا رهاظملا عطتسي مل اذإف « هكيلمتب اكلم ريصي الف « كلم ا لهأ نم

 نيكسم لك معطيو « ( ٤ ةيآلا : ةلداجملا )  اًتيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نمف # : ىلاعت

 ثيدح يف -مالسلا هيلع- هلوقل ؛كلذ ةميق وأ . «ريعش وأ رمت نم اًعاص وأ ءرب نم عاص فصن

 تماصلا نب سوأ

 ىلع يأ :ش ( هيلعرداق وهو ):م صنلاب طورشملا :ش ( عباتتلا تاوفل ) :م موصلا :ش ( فنأتسا

 راهظلا ةرافك يف ترطفأ اذإ ةأرملا نع هب زرتحاو « ةداعلا ثيح نم يأ :ش (ةداع) :م عباتتلا

 ضيحت ال نيعباتتم نيرهش دجت ال ةداع ةروذعم اهنأل « فنأتست ال اهنإف « ضيحلا رذعب لتقلاو

 ريفكتلا لهآ نم نكي ملف هل كلم ال هنأل ؛ موصلا الإ ةرافكلا يف هئزجي مل دبعلا رهاظ نإو ) :م

 قتعأ نإو ) :م ريقفلاك مايصلاب هترافك نيعتف « كلم او قرلا نيب يفانتلا دوجول كلم نإو :ش ( لاماب

 ىلوملا كيلمتب يأ :ش ( هكيلمتب اكلام ريصي الف كلملا لهأ نم سيل هنأل « هزجي مل هنع معطأ وأ ىلومل

 . نسجلا نع يورم وهو « دمحأو يعفاشلا لاق هبو « هايإ

 : يعازوألا لاقو . هئزجي ال قتتعأ ولف هأزجأ هالوم نذإب معطأ ول : يكلاملا مساقلا نبا لاقو

 . مايصلا ىلع ردقي مل اذإ هنذإب هنإف « هئزجي

 ماعطإف عطتسي مل نمف # ىلاعت هلوقل ؛ اًتيکسم نیتس معطأ مايصلا رهاظملا عطتسي مل اذإف ) :م

 ( ريعش وأ ءرت نم اعاص وأ ءرب نم عاص فصن نيكسم لك معطيو) ( ٤ ةيآلا : ةلداجملا )  اًنيكسم نيتس
 نم عاص امهدنعو ‹ ةفينح يبأ دنع بيبز نم عاص فصن وأ اهقيوس وأ ةطنحلا قيقد نم :ش

 معطي وأ يأ :ش ( كلذ ةميق وأ ) :م يواحطلا يف اذك ةفينح يبأ نع نيتياورلا ىدحإ يهو بيبز

 اهؤادأ زوجي الف ةصوصنملا دادعألا يف امأو « اًقلطم ةصوصنملا دادعألا ريغ نم نكل « كلذ ةميق

 رمت نم عاص فصن ىدأ ول ىتح « ةميق رخآلا نم ناك نإ عرشلا ردق ام ًاردق لقأ تناك اذإ ةميق

طنح نم عاص فصن نم لقأ ىدأ ولاذكو ‹ زوجي ال ةطنح نم عاص فصن هتميق غلبي ديج
 غلبي ة

 ال ماعطلا نم هيلع صوصنم وه سنج لك نأ هيف لصألاو « زوجي ال ريعش وأ رمت نم اعاص هتميق

 يف ىنعمل رابتعا هنأل « ةميقلا يف ناك نإو « هيلع صوصنم وه رخآ سنج نع الدب نوكي

 . هريغ يف هل رابتعالا اغنإو ءهيلع صوصنملا

 - عاص فصن نيكسم لك معطي وأ - مالسلا هيلع هلوقل ليلعت :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 ثيدح يف ) :م يي يبنلا لوقل يأ - كلذ ةميق وأ - هلوقل ليلعتب سيلو - ريعش وأ -هلوق ىلإ

 نب ةدابع يخآ تماصلا نب سوأ جوز ةبلعث تنب ةلوخل ثيدحلا :ش ( تماصلا نب سوأ
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 . رب نم عاص فصن نيكسم لكل» : رخص نب لهسو

 فسوي نع ةلظنح نب هللا دبع نب رمعم نع قاحسإ نبا قيرط نم دواد وبأ هاور اذكه ٠ تماصلا

 تئجف تماصلا نب سوأ يجوز ينم رهاظ : تلاق ةبلعث تنب ةليوخ نع مالس نب هللا دبع نبا
 تحرب امف ‹ كمع نبا وه اغنإف « هللا قتا : لوقيو «هيف ينلداجي وهو هيلإ وكشأ ةَ هللا لوسر
 هيلع لاقف « ( ١ ةيآلا : ةلداجملا) ...(اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق هللا لزنآ یتح

 نأ عيطتسي ال ريبك خيش هنإ : تلاق « نيعباتتم نيرهش موصيف لاق دجي ال : تلاق « ةبقر قتعي» : مالسلا

 ‹ رمت نم قرعب هنيعأ ينإف لاق « هب قدصتي ءيش هدنع سيل تلاق « اًتيكسم نيتس معطي : لاق « موصي
 نبا ىلإ يعجراو اتيكسم نوتس امهب يمعطاف « تنسحأ : لاق ٠ رمت نم قرعب هنيعأ انأو هللا لوسراي :تلاق

 . اًعاص نوتس قرعلاو لاق . “كمع

 اذكو « رخص نب ةملس باوصلاو :ش ( رب نم عاص فصن نيكسم لكل رخص نب لهسو ) :م
 ةثراح نب ناميلس نب رخص نب ةملس وه :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق .« طوسبملا» يف ركذ
 هتأرما نم رهاظ يذلا وهو ‹ حصأ ةملسو رخص نب ناملس لاقيو « يندم يضايبلا مث يراصنألا

 لهس : اًضيأ رمع وبأ لاقو . نيئاكبلا نم ناكو ءرفكي نأ ةَ هللا لوسر هرمأف « اهيلع عقو مث
 يبن اي: لاقو هاصوأ هنأ هدج نع هيبأ نع دلاخ نب فسوي نع هثيدح ةياورو ةبحص هل رخص نبا

 اًقلعتم اًئيش هل ركذي ملو « لاجرلا يصاون يف دودحلا نإف « ًادبع ىرتشاف دبع نمث تكلمأ هللا

 . راهظلاب

 يتمسلا دلاخ دنع هثيدحو ةرصبلا لزن لهس ليقو « يثيللا رخص نب لهس : يبهذلا لاقو

 . هركذ اميف «ةيادهلا» بحاص ريصقت كلذ نم تفرع دقو « كلذ ريغ اًئيش ركذي ملو « هيبأ نع

 ضرعم يف لاقو . هيف رظانلا ةوقو عضوملا اذه يف مالكلا لوط يذلا يزارتألا اذه نم بجعأو

 : لاق لَك يبنلا نإ ةلوخ ةصق يف «هعماج» يف يخركلا نسحلا وبأ خيشلا ىور ام انلو : لالدتسالا

 ‹ هلوطب « دواد يبأ ننس» يف دنسم ثيدحلاو :لاق مث . اًيكسم نيتس رمت نماًقسو معطيلف

 . هدنسب دواد وبأ هاور ام ظفلب ثیدحلا رکذی نأ يغبني ناکو . یهتنا

 يرفغتسملا هركذ ال قفاوم فنصملا هركذ امو :هحرش ىف لاق ثيح لمكألا هنم اًبجع دشأو

 لهس هيف حصألا نأ امهدحأ « نيعضوم يف هيف رظنو رخص نب لهس: لاق «ةباحصلا ةفرعم» يف

 یعدا رخّالاو « مهلقن ربتعی ال نم طوطخب دجو امک هغلب لب « هيلع هبنی ملو « هانرکذ امک ًاربکم
 ًاليلد اذه ركذ فنصملا نأل « ةقفاوملا هذه نيأ نم يرعش تيلو هرخآ ىلإ قفاوم فنصملا هركذ اغأ

 نب فسوي نع ةلظنح نب هللا دبع نب رمعم نع قاحسإ نبا قيرط نم )۲۲۱١( راهظلا يف دواد وبأ هاور (۱)

 قاحسإ نبا ةنعنع ىلوألا : ناتلع هيفو : تلق ‹ ثيدحلا . . . ةبلعث نب كلام تنب ةليوحخ نع مالس نب هللا دبع

oof 



 ءانبهذم - كلذ ةميق وأ - هلوقو. رطفلا ةقدصب ربتعيف نيكسم لكل مويلا ةجاح عفد ربتعملا نألو

 ذإ ‹ دوصقملا لوصحل زاج ريبعش وأ رمت نم نيونمو رب نم اتم ىطعأ نإف . ةاكزلا يف هانركذ دقو

 . دحتم سنجل ا

 يف هركذ يرفغتسملا ناكو . راهظلاب قللعتي ام رخص نب لهس نع ًالصأ اًتيش دري ملو ركذ امل

 هنوك ةفرعم هايإ فنصملا ركذ نم دصقملا سيلو ‹راهظلا يف هنم ءيش ةياور مزلتسي ال ةباحصلا

 لاحلاو يرفغتسمل . . .]دروأ اذك ‹« رخص نب لهس: لاق يكاكلااذكو . الإ سیل اًباحص

 . لاحلاب

 دقو هدمحأو دواد وبأ هاور « تملا ىف ركذ امك تماصلا نب سوأ ثيدح انل : اًضيأ لاقو

 هذه نإف « نتملا يف ركذ امك هلوقب ىفتكاو . ثيدحلا درجي ملو « ةبلعث تنب ةلوخ ثيدحلا نإ انلق
 نم دلبلا توق بلاغ نم كلذ بجيو ماعطلا نم ادم معطي انه يعفاشلاو « ديلقتلا نم ءايشألا

 يبنلا دب نادم وهو « ماشه دمب دم بجي : كلام لاقو . ةاكزلا اهيف بجي يتلا رامشلاو بوبحلا

 لاقو . هلشم راهظلاو ىذألا ةيدف يف نيدم ىلع صن مالسلا هيلع هنأل « امهنود هنإ ليقو « ةي

 يخأ سوأ نع ءاطع نع يور هنأل « نادم ريعشلا نمو رمتلا نمو « دم ربلا نم بجي : دمحأ

 . ريعش نم اعاص رشع ةسمخ ىطعأ مالسلا هيلع هنأ تماصلا نب ةدابع

 . اسوأ قلي مل ءاطع نأل « عطقنم اذه : دواد وبأ لاق

 ءرادقملا يف ينعي :ش ( رطفلا ةقدصب ربتعيف « نيكسم لكل مويلا ةجاح عفد ربتعملا نألو ) :م

 انمو نيكسم ىلإ ةطنحلا نم ًانم ىدأ نإف « رطفلا ةقدص يف قيرفتلا زوجي هنإف « قرف امهنيب نكل
 ‹ هريغ ىلع فنأتسي دجي مل هنإف « نيكسملا كلذ ىلع متي نأ هيلع بجي لب زوجي ال انهو « رخآ
 ماعطإف » ىلاعت لاق « صنلاب ددعلا ةرافكلا يفو « ددعلا نود رادقملا رطفلا ةقدص يف ربتعملا نأل

 .« يواحطلا حرش»و «مالسإللا رخف طوسبم »يف اذك « ( ٤ ةيآلا : ةلداجملا ) ( اًنيكسم نيتس

 ةلأسملا نأل « ىلاعت هللا همحر يرودقلا لوق يأ :ش ( انبهذم - كلذ ةميق وأ - هلوقو ) :م

 ‹ ةاكزلا باتك يف هانعم انركذ دقو يأ :ش ( ةاكزلا يف هانركذ دقو ) :م اذكه يرودقلا يف ةروكذم

 . نالصفلاو نالمحلا لصف يفو

 ملو ‹ لصألا لئاسم نم هذه :ش ( زاج ريعش وأ رمت نم نيونمو رب نم اًنم ىطعأ نف ) :م
 ‹ عيرفتلا ليبس ىلع ىلاعت هللا همحر فنصملا اهركذ ريغصلا عماجلا يف الو يرودقلا يف ركذي

 لوصحل ) :م ةأزجأ رمت وأ ًاريعش نم نيدم وأ رب نم ادم نيكسم لكل ىطعأ ولو : لصألا ظفلو

 نمدحتم وهو « ةرافكلا وهو :ش (دحتم سنجلاذإ ) :م ريقفلا ةجاح عفد وهو :ش ( دوصقملا

 وهو «امهنم دحاو لك نم فصنلا زوجيف « ًالصأ نيلصألا نم دحاو لك نأل « ماعطإلا ثيح

 هنكل « هيف ردق امم لقأ فنص نم ىطعأ اذإ ام فالخب كلذ لصحي هموي يف جاتحملا ةلخ دس

oof 



 هل ضباق ريقفلاو٠ ىنعم ضارقتسا هنأل؛ هأزجأ لعفف هراهظ نع نيكاسملا معطي نأ هريغ رمأ نإو

 زاج مهاشعو مهادغ ناف .هکیلمت مث هکلمت ققحتف ‹ هسفنل مث الوأ
 ا
 ريعش نم اعاص یواسی وهو آدم یطعأ اذإ امک « زوجي ال هنإف « فنص نم بجاولا لامك يواسي

 ريغ ءيدرلا نأل زوجي ال ةطنح عاص فصن يواسي وهو « رمت نم عاص فصن ىطعأ اذإ

 .ةميقلا هيف ربتعي الف ٠ صوصنملا

 نم امهنم هبيصن قتعأف نیتبقر هکیرش نیب هنیب ناک نأب نیتبقر فصن قتعأ ول : لیق ناف
 ‹ ةلماك ةبقرب سيل نيتبقرلا فصنانلق . قاتعإلا ثيح نم دحتم سنجل ا نأ عم زوجي ال ةرافكلا

 ثيح امهتيحضأ نع نيتاش احبذ نأب ةيحضألا فالخب « ريفكتلا عنمت ةبقر لك يف ةكرشلا اذإ

 . «طوسبملا» ىف اذك « ةندبلا يف امك ةيحضألا عنمت ةكرشلا نأل زوجي

 ‹لصألا لئاسم نم اضيأ هذه :ش ( هأزجأ لعفف هراهظ نع نيكاسملا معطي نأ هريغ رمأ نإو ) :م

 نم هنم ضرفلا بلط هنع ماعطإلاب هرمأ نأل يأ :ش ( ىنعم ضارقتسا هنأل ):م عيرفتلا ليبسب ركذ
 اًضباق نوكي مث « هنع ةباين هل اًضباق يأ :ش ( هسفنل مث «الوأ هل ضباق ريقفلاو ) :م ىنعملا ثيح
 . رمألا كلمت يأ :ش ( هكلمت ققحتف ):م هسفنل

 هيلع نم ريغ نم نيدلا بهو ول امك «ريقفلا ىلإ هكيلمت ققحتي مث يأ :ش ( هكيلمت مث ) م
 لاقيالو . انه اذك « هسفنل هلعجي مث « بهاولل اًضباق ريصي هنأل زوجي هنإف « هضبقي هرمأو نيدلا

 طئارش ىعاري اغإ لوقن انأل « طرش ابئان هنوكب اضرلاو « لوهجم وهو « اًبتان ريقفلا لعجي فيك
 . هطئارش ىعاري ال اًتمض تبث ام نأ فرع امل ةينمض ال ةيدصت تناك اذإ ةباينلا

 لعجي امهنإف « ريغلا بوث وأ ريغلا دبع ىلع جوزتلا ةياورلا رهاظ ىلع دريو : يكاكلا لاق

 ةبرقلا ىنعم ماعطإلا ىنعم يف نأ قرفلاو كش ضرقلا يف ناك نإو «ةبهال اًضرقامهيف
 عقت ةقدصلا لوقي نم مهنمو .هريغ فالخب « لاملا نود رجألاو باوثلا كلذب دصقيف « ةقدصلاو
 ضباقلا نأل « ةقدصلا يف ةلاهجلا رضت ال اذهلو « جاتحم ا دي يف عقت نأ لبق نمحرلا دي يف

 نأ قرفلاو زوجي ال نيينغ ىلعو «زاج نيريقف ىلع ةمسقلا لمتحت رادب قدصت ول اذهلو « مولعم

 . ةبهلا نود مولعم ةقدصلا يف ضباقلا

 اًتيكسم نيتس ىدغ نإف يأ « يرودقلا لئاسم نم هذه :ش ( زاج مهاشعو مهادغ نإف ) :م
 ماعط وهو ءءاشحعلا مهمعطأ يأ - مهاشعو - هلوق . ةادغلا ماعط وهو « ءادخلا معطأ ىنعي

 ال ةيذغتلا ريغ نم ةيشعتلاو « ةيشعتلا نود ةدحاولا ةيذغتلا نإف « وأب ال واولاب ةياورلا ءاشعلا

 . زوجي ال نيرخآ ىشعو اًتيكسم نيتس ىدغ ول ةفينح يب نعو . «طوسبملا» يف هركذ زوجي

 مهاشعوأ نيئادغ مهادغ هب دارأ مهاشع نإ ةيادهلا خسن ضعب يف امو : يكاكلا لاقو
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 ةاكزلاب رابتعا كيلمتلا الإ هئزجي ال: -هللا همحر- يعفاشلا لاقو «اريثک وأ اولکأ ام ناک ًالیلق

 صوصخملا نأ انلو . ةحابإلا هبانم بونت الف « ةجاحلل عفدأ كيلمتلا نأل اذهو « رطفلا ةقدصو

 امأ . كيلمتلا يف امك « كلذ ةحابإلا يفو معطلا نم نيكمتلا يف ةقيقح وهو « ماعطإلا وه هيلع

 . ةقيقح كيلمتلل امهو « ءادألا رطفلا ةقدص يفو « ءاتيإلا ةاكزلا يف بجاولا

 ام ناك ًاليلق ) :م ءاشعو ءادغ وأ نآاشع وأ نآادغ دارملا نأ ملعف « «طيحملا» يف هركذ « نيئاشع

 . مويلا ةجاح عفد دوصقملا نأل < رادقملا ال عبشلا دصقلا ذإ « اوعبش امدعب يأ :ش (ًاريثك وأ اولكأ

 وأ ةفغرأ ةعبرأ مدق ول ىتح « ماعطلا رادقم هيف ربتعي الو ‹ ناتعبشم ناتلكأ ربتعملا طيحملا يفو

 . عاص فصن وأ اعاص كلذ غلبي مل نإو أزجأ اوعبشو ةرشع يدي نيب نيميلا ةرافك يف ةثالث

 دجو هنأل ‹ زوجي مهضعب لاق « هيف خياشملا فلتخا ‹ زوجي له ناعبش امهدحا ناک ولو

 . ةرشعلا ماعطإ

 ميهاربإ لاق انلوقبو « دجوي ملو « ةرشعلا عابشإ هيلع ذوخأملا نأل زوجي ال : مهضعب لاقو

 . كلامو يعخنلا

 نود كيلمتلا هيف ربتعي انإو « دمحأ لاق هبو :ش ( كيلمتلا الإ هئزجي ال يعفاشلا لاقو ) :م

 هجو يأ :ش (اذهو ):م امهيلع اًسايق يأ :ش ( رطفلا ةقدصو «ةاكزلاب ًارابتعا ) :م ةحابإلا

 نأل :ش ( ةحابإلا هبانم بونت الف « ةجاحلل عفدأ كيلمتلا نأل ) :م رطفلا ةقدصو ةاكزلاب اهرابتعا

 . ةجاحلا عفد يف كيلمتلا لثم تسيل ةحابإلا

 يف ةقيقح وهو ) :م اًمعاط ريغلا لعج وهو :ش ( ماعطإلا وه هيلع صوصنملا نأ انلو ) :م

 ةحابإلا يفو ) :م ءيشلا قاذم حتفلاب ماعطلاو « ماعطلا وهو ءاطلا مضب :ش ( معطلا نم نيكمتلا

 ناك اذإف ‹ ماعطإلا كيلمتلا ىنعم يف امك يأ :ش ( كيلمتلا يف امك ) :م ماعطإلا يأ :ش ( كلذ

 لب هانعم يف كيلمتلاو « صنلاب ةتباث ةحابإلا تناكف « امهنم دحاو لكب بجاولا ىدأتيف كلذك

 .هؤانغإو ريقفلا ةلخ دس وهو « دوصقملا وه اميف هقوف وه

 رطفلا ةقدصو « ةاكزلاب ًارابتعا يعفاشلا لوق نع باوج :ش ( ةاكزلا يف بجاولا امأ ) :م

 امهو ءادألا رطفلا ةقدص يفو ) :م ءاطعإلا وهو :ش ( ءاتيإلا ) :م ةاكزلا يف بجاولا نأ هريرقتو

 نأ لصألا «يفاكلا» يفو « ةحابإلا زوجي الف :ش ( ةقيقح ) :م كيلمتلا ىنعملا يأ :ش ( كيلمتلل

 تاقدصلا نود ةيدفلاو ديصلا ءازجو « نيميلاو راطفإلاو « راهظلا ةرافك يف حصت ةحابإلا

 قلحلا ةقدص يفو «كيلمتلا اهيف طرتشي هنإف ‹ رشعلاو ىذألا نع قلحلاو رطفلا ةقدصو ةاكزلاك

 هيف طرتشي دمحمو ةحابإلا زوجي فسوي وبأف « دمحمو فسوي يبأ نيب فالخ ىذألا نع

 . كيلمتلا
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 زبخ يف مادإلا نم دب الو « الماك هيفوتسي ال هنأل ؛ هئزجي ال ميطف يبص مهاشع نميف ناک ولو

 ادحاو اتيكسم ىطعأ نإو .مادإلا طرتشي ال ةطنحل ا زبخ يفو « عبشلا ىلإ ءافيتسالا هنكميل ريعشلا

 ةلخ دس دوصققملا نأل ؛ هموي نع الإ هئزجي مل دحاو موي يف هاطعأ نإو « هأزجأ اًموي نيتس

 يف اذهو « هريغ ىلإ عفدلاك يناشلا مويلا يف هيلإ عفدلاف « موي لك يف ددجتت ةجاحلاو «جاتحلملا

 «هئزجي ال ليق دقف تاعفدب دحاو موي يف دحاو نيكسم نم كيلمتلا امأو « فالخ ريغ نم ةحابإلا

 ىلإ ةجاحلا نأل ؛هئزجي ليق دقو

 ليبسب هركذ نايألا باتك لئاسم نم هذه :ش ( هئزجی ال میطف يبص مهاشع نمف ناک ولو ) م

 (هنأل) :م هئزجي ال نيميلا نع ميطف يبص مهاشع نيذلا نيتسلا نيكاسملا يف ناك ولو يأ « عيرفتلا

 نع ئزجت الف «ةصقان هتيذغتو هتيشعت نأل :ش ( الماك هيفوتسي ال ) :م ميطفلا يبصلا نأل يأ :ش

 هل ليق « ميطفلا يف هئزجي نأ يغبنيف « ًاريثك وأ اولكأ ام ًاليلق نيغلابلا يف ئزجت ليق نإف لماكلا

 . هفالخب هيف نحن ام « مهيف ماتلا لكالا ماقم تميقأ ماتلا لكألا ةيحالص

 ىلع اًضيأ اذه دروأ :ش ( عبشلا ىلإ ءافيتسالا هنكميل ريعشلا زبخ يف مادإلا نم دب الو ) :م

 زبخ يف مادإلا طرش انو « هريغل اًعبش لكؤي يذلا وهو « هب مدق ول ام مادالاو « عيرفتلا ليبس

 يف كلذك اًمودأم ناك اذإ الإ هتجاح ريعشلا زبخ نم يفوتسي ال ريقفلا نأل « ربلا زبخ نود ريعشلا

 : يدضعلا لاق اًمودأم نكي ملو « هتجاح هنم يفوتسي هنإف « ربلا زبخ فالخب « نخدلاو ةرذلا

 . زبخلا نم دب الف انرايد يف امأ «مهرايد يف اذه اولاق رمت قيوسب مهاشع وأ مهاذغ ول كلذكو

 اغنإو « اًخنس ناك اذإ اميس ال اهيف هتمادإ نأل :ش ( مادإلا طرتشي ال ةطنحلا زبخ يفو ) :م

 اًموي نيتس ًادحاو اًنيكسم ىطعأ نإو ) :م . نيكاسملا نود ةيهافرلا لهأ دنع مادإلا ىلع هلكأ فقوتي

 ةياور ريغ يف فسوي يبأ نع يورو . موي لك يف نيتعبشم نيتلكأ تناك اذإ ىنعي :ش ( هأزجأ
 ناو ) :م رهظألا يف دمحأو يعفاشلا لاق هبو « يواحطلا حرش يف اذك « زوجي ال هنأ لوصألا

 « موي لك يف ددجتت ةجاحلاو « جاتحملا ةلخ دس دوصقملا نأل؛ هموي نع الإ هئزجي مل دحاو موي يف هاطعأ

 بجاولا نأل « دحاو موي يف هاطعأ اذإ ام فالخب :ش ( هريغ ىلإ عفدلاك يناثلا مويلا يف هيلإ عفدلاف

 ددجت مدعل اًمكح الو دحاو نيكسم هنأل ةقيقح ال كلذ دجوي ملو اتيكسم نيتس ىلع قيرفتلا

 . انلق امل اتيكسم نيتس ماعطإك اًموي نيتس يف هماعطإ نأل « ىلوألا ةلأسملا فالخب « ةجاحلا

 ادحاو اًتيكسم هلك ىطعأ اذإ اميف ءازجإلا مدع يأ :ش ( فالخ ريغ نم ةحابإلا يف اذهو ) :م

 يفوتسي ال دحاولا نأل « مايألا ددجتب الإ هئزجت ال ينعي « فالخ الب ةحابإلا قيرطب دحاو موي يف

 اًنيكسم هلك ماعطلا ىطعأ اذإ ينعي :ش ( كيلمتلا امأو ) :م .دحاو موي يف اتيكسم نوتس يفوتسي ام

 (هئزجی ال لیق دقف ‹ تاعفدب دحاو موی يف دحاو نیکسم نم ) :م كيلمتلا قيرطب دحاو موي يفادحاو

 ىلإ ةجاحلا نأل ؛ هئزجي :ليق دقو ) :م ةلخلادس ربتعملا نأل طيحملا يف اذك ‹ حصألا وهو :ش
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 . صنلاب بجاو قيرفتلا نأل « ةدحاو ةعفدب عفد اذإ ام فالخب « دحاو موي يف ددجتت « كيلمتلا
 نوكي نأ ماعطإلا يف طرش ام ىلاعت هنأل « فنأتسي مل ماعطإلا لالخ يف اهنم رهاظ يتلا برق نإو
 دعب ناعقيف ؛ موصلا وأ قاتعإلا ىلع ردقي اعبر هنأل؛ هلبق سيسملا نم عن هنأ الإ ٠ سيسملا لبق

 اًتيكسم نيتس نيراهظ نع معطأ اذإو . هسفن يف ةيعورشملا مدعي ال هريغ يف ىنعم عنملاو . سيسملا
 امهمحر-فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع امهنم دحاو نع الإ هئزجي مل رب نم اًعاص نيكسم لكل

 هأزجأ راهظو راطفإ نع كلذ معطأ نإو ءامهنع هئزجي : -هللا همحر- دمحم لاقو « - هللا
 ببسلا فلتخا ول امك امهنع عقيف «امهل لحم هيلإ فورصملاو ٠ امهب ءافو ىدؤملاب نأ هل . امهنع

 ‹ ةربتعم نيسنجلا يفو . وغل دحاولا سنجل ا يف ةينلا نأ امهلو . عفدلا يف قرف وأ

 اذإف :ش ( صنلاب بجاو قيرفتلا نال ؛ ةدحاو ةعفدب عفد اذإ ام فالخب هدحاو موي يف ددجتت كيلمتلا

 . «طوبسملا» يف اذك « ةدحاو ةعفد عبسلا تايصحلا ىمر اذإ جاحلاك دحاو نع الإ هئزجي ال عمج

 نأ ماعطإلا يف طرش ام لجو زع هنأل ؛ فنأتسي مل ماعطإلا لالخ يف اهنم رهاظ يتلا برق نإو ) :م

 نأ الإ ) :م موصلاب ربتعاو « فنأتسي اكلام نأل « دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( سيسملا لبق نوكي

 دعب ناعقيف ‹ موصلا وأ قاتعإلا ىلع ردقي امير هنأل ) :م ماعطإلا لبق يأ :ش ( هلبق سيسملا نم عنمي
 عنملاو ) :م هريغ يف ىنعمل نوكيف قاتعإلا ىلع ةردقلا مهوتل سيسملا ىنعمل ال عنم لاف :ش ( سيسملا

 يف ةالصلاو ءادنلا تقو عيبلاك داسفلا يضتقي الف :ش ( هسفن يف ةيعورشم ا مدعي ال هريغ يف ىنعم
 . ةهوركملا تاقوألا

 امهنم دحاو نع الإ هئزجي مل رب نم اعاص نيكسم لك« اتيکسم نيتس نيراهظ نع معطأ اذإو ) :م

 نع دمحم ىور هيف اهتروصو « ريغصلا عماجلا لئاسم نم اذه :ش ( فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 معطأف « نيراهظ نع اًنيكسم نيرشعو ةئام ماعط هيلع نوكي لجرلا يف ةفينح يبأ نع بوقعي
 نم الإ هئزجي مل نيتأرما وأ ةدحاو ةأرما نم نيراهظ نم ةطنح نم اعاص نيكسم لكل اتيكسم نيتس

 . فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف امهادحإ

 هأزجأ راهظو راطفإ نع كلذ معطأ نإو ) :م نيراهظ نع يأ :ش ( امهنع هئزجي دمحم لاقو ) :م

 وهو :ش ( ىدؤمل اب نأ ) :مدمحم يأ :ش ( هل) :م قاتعالاب راهظلاو راطفإلا نع يأ :ش ( امهنع

 هيلإ فورصملاو ) :م اتيكسم نيتس نم دحاو لكل امهيترافكب يأ :ش ( امهب ءافو ) :م عايصلا ردق
 كلذ معطأ ينعي :ش ( ببسلا فلتخا ول امك ) :م نيترافكلا نع يأ :ش ( امهنع عقيف امهل لحم

 ىدحإ نع عاصلا فصن اتيكسم ىطعأ نأب :ش (عفدلا يف قرف وأ ) م راهظو راطفإ نع

 يأ :ش ( امهلو ) :م . قافتالاب زاج ىرخألا ةرافكلا نع هايإ رخآلا فصنلا ىطعأ مث ٠ نيترافكلا

 سانجألا نيب زيمتلل ةينلا نأل :ش ( وغل دحاولا سنجلا يف ةينلا نأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل

 ىرت الآ :ش ( ةربتعم نيسنجلا يفو ) :م دحاولا سنجلا يف كلذ دجوي الو كرتشملا زييمتل وأ ةفلتخللا
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 نود ناصقنلا عنميف ريداقملا یندأ عاصلا فصن نأل «ةدحاو ةرافك حلصي ىدؤملاو ةينلا تغل اذإو

 ةعفدلا يف هنأل ؛ عفدلا يف قرف اذإ ام فالخب « ةرافكلا لصأ ىون اذإ امك « اهنع عقيف ةدايزلا

 امهادحإ نع يوني ال نيتبقر قتعأف راهظ اترافك هيلع تبجو نمو. رخآ نيكسم مكح يف ةبناثلا
 سنجل ا نأل ؛زاج اًتيكسم نيرشعو ةئام معطأ وأ رهشأ ةعبرأ ماص اذإ اذكو « امهنع زاج اهنيعب
 لعجي نأ هل ناك نيرهش ماص وآ ةدحاو ةبقر امهنع قتعأ نإو ةنيعم ةين ىلإ ةجاح الف « دحتم

 :-هللا همحر- رفز لاقو. امهنم دحاو نع زجي مل لتقو راهظ نع قتعأ نإو « ءاش امهيأ نع كلذ

 امهدحأ نع هئزجي ال

 يفو ‹ نييعتلا ةين هيف بجي الو « زاج ءاضقلا موص ىونف ناضمر نم مايأ ءاضق هيلع ناك نم

 سنج يف اًوغل لعجي ملو نييعتلا ةين حص هنيعب نيراهظلا دحأ نع ادبع قتعأ ول : ليق نإف
 . اهنيعب اهتمرح عفر يتلا لحل ا دافأ انلق . اهنيع [ يه] يتلا ءطو لح اذهلو « دحاو

 نأ بجوف « امهنع ةمرحلا عفر وهو ‹ حيحص ضرغانه نيراهظلا ةينب قلعت : ليق نإف

 امأف . هتينب تحصف ًالحمو ًاردق نيراهظلا ىدحإ نع ةرافك حلصي ةبقرلا قاتعإ : انلق . حصي

 لحم نأل < امهل الحم حلصي ال ًاردق نيراهظلا نع حلصي ناك نإ ًاعاص ًانيكسم نرتس ماعطإ

 بجو لحملا نع صقنو ةفيظولا يف داز اذإف « قيرفتلا مدع دنع اتيكسم نورشعو ةئام نيراهظلا

 .اعاص دحاو لك اتيكسم نيثالث ىطعأ ول امك « اًطايتحا لحملا ردق ربتعي نأ

 ىنعي :ش ( ريداقملا ىندأ عاصلا فصن نأل ؛ ةدحاو ةرافك حلصي ىدؤملاو « ةينلا تغل اذإو ) :م

 عرشلا درو مث ءاًقلطم بجو اذإ ءيشلا نأل :ش ( ةدايزلا نود ناصقنلا عنميف ) :م ريداقملا ىندأ

 ةرافكلا نع يأ :ش ( اهنع عقيف ) :م كلذك ناك اذإف « ةدايزلا عني ال ريدقتلا كلذو « ريدةتلاب

 قرف اذإ ام فالخب ) :م قافتالاب امهادحإ نع عقي هنإف :ش ( ةرافكلا لصأ ىون اذإ امك) :م ةدحاولا

 قرف وأ : ًادمحم لوق نع باوج اذه :ش ( رخآ نيكسم مكح يف ةيناثلا ةعفدلا يف هنأل ؛عفدلا يف

 . نتملا نع رهظي هجوو « حيحص ريغ اذه ىلع هسايق نأ هلصاح « عفدلا يف

 اذكو « امهنع زاج امهنيعب امهادحإ نع يوني ال نيتبقر قتعأف راهظ اترافك هيلع تبجو نمو ) :م
 ( ةنيعم ةين ىلإ ةجاح الف « دحتم سنجل ا نأل « زاج اتيكسم نيرشعو ةئام معطأ وأ ءرهشأ ةعبرأ مامص اذإ
 نع كلذ لعجي نأ هل ناك نيرهش ماص وأ ةدحاو ةبقر امهنع قتعأ نإو ) :م ةددشملا ءابلا رسكب :ش

 رمالا جورخل « رفز لوق وهو « زوجي ال نأ سايقلاو « ناسحتسالا باوج اذه :ش ( ءاش امهيأ

 . هدي نم

 امهدحأ نع هئزجي ال :رفز لاقو . امهنم دحاو نع زجي مل لتقو راهظ نع قتعأ نإو ) :م
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 نأل؛ نيلصفلا يف امهدحأ نع كلذ لعجي نأ هل : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . نيلصفلا يف

 لك نع قتعأ هنأ - هللا همحر-رفز لوق هجو . دحاو سنج دوصقملا داحتا رابتعاب اهلك تارافكلا

 . هدي نم رمألا جورخل ؛ امهنع قتعأ ام دعب امهدحأ نع لعجي نأ هل سيلو « دبعلا فصن راهظ

 سنجلا فالتخاو « ديفي فلتخملا سنجلا يفو «اوغلتف ديفي ال دحتملا سنجل ا يف ذ نييعتلا ةين نأ انلو

 نع ناضمر ءاضق يف اًموي ماص اذإ لوألا ريظن «ببسلا فالتخاب -انهاه ةرافكلا وهو- مكحلا يف

 هيف دب ال هنإف ‹ رذنلاو ءاضقلا موص هيلع ناك اذإ يناثلا ريظنو ٠ دحاو موي ءاضق نع هئزجي نوموي
 . ملعأ هللاو « زييمتلا نم

 رابتعاب اهلك تارافكلا نأل ؛ نيلصفلا يف امهدحأ نع كلذ لعجي نأ هل :يعفاشلا لاقو . نيلصفلا يف
 كلذو « ةرافكلا لصأ ةين ىقبيو « ديفت ال دحاولا سنجل ا يف ةينلاف :ش ( دحاو سنج دوصقملا داحتا

 اهتباصأ امهيأ نيراهظلا يف عرقي: روث وبأ لاقو . ءاش امهيأ نع كلذ دعب لعجي نأ هلف «يفكي

 نع لعجي نأ هل سيلو ءدبعلا فصن راهظ لك نع قتعأ هنأ رفز لوق هجو ) :م اهؤطو لح ةعرقلا

 راهظ نع قتعأ اذإ امك راصف «قتعأ ام دعب :ش ( هدي نم رمألا جورخل ؛ امهنع قتعأ ام دعب امهدحأ

 . لتقو

 : لاقي امع باوج اذه « هتين يآ :ش ( اوغلتف « ديفي ال دحتملا سنجل ا يف ذ نييعتلا ةين نأ انلو ) :م

 «دحاو راهظلاو لتقلا يف قاتعإلاب انه اه ةرافكلا وهو مكحلا نإف « سنجلا فالتخا ملسنال

 سنجلا فالتخاو ) :م زييمتلل :ش ( ديفي فلتخملا سنجل ا يفو ) :م سنجل ا فالتخاو : هلوقب باجأف

 ةلاحم ال راهظلا فلاخي لتقلا نإف :ش ( ببسلا فالتخاب -انه اه ةرافكلا وهو -مكحلا يف

 لدي موزلملا فالتخاو « ببسلا موزلم مكحلا نأل ؛ مكحلا فالتخا ىلع لدي ببسلا فالتخاو

 نيترافك نع ةدحاو ةبقر قاتعإ ناكف « ةينلا تحص سنحجلا فلتخا الو « تاموزلملا فالتخا ىلع

 سنجلا نم دحاو لكل فنصملا رظن مث . زوجي الف « ةبقرلا فصن امهنم لكل نوكيف « نيتفلتخم
 . «ةيريهظلا دئاوفلا» يف هركذ اب فلتخملاو دحتملا

 نيموي نع ناضمر ءاضق يف اًموي ماص اذإ ) :م دحتملا سنجل ا ينعي :ش ( لوألا ريظن ) :م لاقف

 م دحتم سنجل ا ذإ ‹ ةينلا لصأ ءاقبو عيزوتلا ةيوغل ىلع ءانب :ش ( دحاو موي ءاضق نع هئزجي

 نم هيف دب ال هنإف ‹ رذنلاو ءاضقلا موص هيلع ناك اذإ ):م فلتخملا سنجلا ينعي :ش ( يناثلا ريظنو)

 اًمئاص ريصي الف « ةربتعم ريغ ةينلا تناك امهنع ًادغ موصي نأ ليللا نم ىون نإف :ش ( زييمتلا

 . فلتخم سنجل ا ذإ ًالصأ

 ال : انلق . سنجلادحتا نإو دحاو نعزوجي ال هنإف نيموي ىف نيرهظ ىوناذإ : ليق نإف

 ىلع اًباطخو اببس امهنم لكل نف « ببسلاو باطخلا فالتخاب فلتخي هنأل « سنجل داحتا ملسن
 فالخب « لوألا ريغ يناثلا مويلا يف سمشلا كولد نإف ببسلا امأو « رهاظف باطخل ا امأف « ةدح
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 تبسلا موي نييعت ىلإ جاتحي الو « رهشلا وهو « اهعمجي نامزب باطخل ا نأل « ناضمر ءاضق

 . ناخ يضاق هركذ « نييعتلا طرش نيناضمر نم ءاضق يف ناك اذإ ىتح « دحألاو

 نع هلعجي نأ هلف راهظو نييي نع مهردب قدصت ول : فسوي يبأ نع «ىقتتملا» يف : عورف

 معطأف ضرم مث « نهنعأدبع قتعأف عبرأ نع رهاظ «هقفلا عماوج» يفو . اتاسحتساامهدحأ

 . زاج اموي رشع ةسمخ هلبق ماصو لالهلاب اًموي نيرشعو ةعست

 نوسمخو ةينامث ةلهألاب هثزجي « فارشإلا» ىفو . ددعلاب همامتإ بجيو زوجي ال : ليقو

 لقتسي ملنإو « ديبع وبأو روث وبأو يعفاشلاو زاجحلا لهأو كلامو يروثلا لاق هبو « اًموي
 . لالهلا

 نيتس هموص نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاقو . اموي نيتس موصي : يرهزلا لاقو

 . ةلهألا ريغب ماص نإ اموي

 قاتعإو «زوجي ال اندنعو فصن دحاو لك يف هترافك نع هيدبع قاتعإ زوجي :؟جاهنملا» يفو
 زوجي الو < ةثالثلا ةمئألل اًفالخ زوجي نمأتسملا دبعلاو ةرافكلا نع برحلا راد يف يبرحلا دابعلا

 يبأل اًفالخ « ةمذلا لهأ ريقف ىلإ زوجيو اًتمأتسم ناك نإو ٠ برحلا لهأ ريقف ىلإ ةرافكلا فرص

 يترافك نع كدبع قتعأ : رخآلا لاق ولو . اندنع بحأ نيملسملا ريقفو « ةثالثلا ةمئألاو فسوي

 دمحأ نعو . رمألا نع عقيال ضوع نع طرتشي ملاذإ اندنعو « هأزجأ هترافك نع هقتعأف

 .ناتیاور
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 ناعللا ماكحأ باب
 بسن ىفن وأ ءاهفذاق دحي نمم ةأرملاو ‹ ةداهشلا لهأ نم امهو انزلاب هتآرما لجرلا فذق اذإ : لاق

 ‹ء ناعللا هيلعف فذقلا بج ومب هتبلاطو اهدلو

 ( ناعللا ماكحأ باب ) :م

 هلصأو « اًناعلو ةنعالم نعالي نعال نم ردصم وهو ناعللا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش
 ‹ هريغ نعلاذإ نعالو هسفن نعل يأ« نعتلا : لاقي « ةغللا يف درطلاو داعبإلا وهو « نعللا نم

 اَعرش هانعمو « ًاريثك سانلا هنعل اذإ اهنوكسب هنعلو هريغل نعللا ريثك ناك اذإ نيعلا حتفب ةنعل لجرو
 ال اتاعل لكلا يمسو « بضغلاو نعللاو « عبرألا تاداهشلا نم نيجوزلا نيب ئزجي امع ةرابع

 نم اهيف ال ًآدهشت ىمست تايحتلاكو « عوكرلا نم اهيف امل اعوكر ىمست ةالصلاك نعللا ركذ نم هيف
 يف دحلا بجوي اًفذق هتجوز لجرلا فذق هببسو « نيميلاب ةدكؤملا ةداهشلا هنكرو دهشتلا

 ةداهشلل ًالهأ ناك نم هلهأو . نعالتلا دعب ءطولا ةمرح همكحو . حاكنلا مايق هطرشو «بناجألا

 . كولم وأ يبص امهدحأ وأ نيكولم نيب ئزجي ال ىتح اندنع

 ءاوس :ش ( انزلاب هتأرما لجرلا فذق اذإ) :م -ىلاعت هللا همحر -يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دمحأو ىعفاشلا لاق هبو ‹ روهمحلادنع ةيناز اي و ةيناز تنأ هلوقو « نينزت كتيأر هلوق كلذ ىف

 هبو « دحلا هيف بجي لب ةيناز تنأ وأ ةبناز اي : هلوقب بجيب ال هنع روهشملا يفو . ةياور يف كلامو

 « ءادألا لهأ نم ينعي :ش ( ةداهشلا لهأ نم امهو ) :م ديعس نب ىيحيو يتبلا نامثعو ثيللا لاق

 . نيكول نیب ئزجي ال اذهلو

 . ءالؤهل ةداهشلا نأ عم « نيقسافلاو نييمعألا نيب ئزجي : تلق نإف

 ‹ هل دوهشملا نيب زييمتلا مدعل امهتداهش لوبق مدعو « ةداهشلا لهأ نم نايمعألا : تلق

 ةداهشب يضاقلا ىضق ولو : «ةياهنلا»يف لاقو . زاج نيقسافلا ةداهشب يضاقلا ىضق ول هيلعو

 ٠ ۰ .زاج ءالؤوه

 دساف حاكنب تجوزت نأب اهفذاق دحي ال نمم تناك ول ىتح :ش ( اهفذاق دحي نم ةآرملاو ) :م

 ‹ ةرم ولو اهرمع يف تنز وأ « ناعللا ئزجي ال فورعم بأ هل سيلو دلو اهل ناك وأ اهب لخدو
 اذه : لاق نأب :ش (اهدلو بسن ىفن وأ ) :م يباجيبسألا هركذ « ةرم ولو اًمارح اًتطو تئطو وأ

 ماقم ةمئاق يه يتلا ةئنهتلا يضم : ليقو . دلولاب رارقإلا لبق ينم سيل : لاق وأ « انزلا نم دلولا

 ام ىلع - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع دح الو ناعل ال ثيح « لبحلا ىفن اذإ ام فالخب « رارقإلا

 ( ناعللا هيلعف ) :م فذقلا بجومب اهجوز ةأرملا تبلاط يأ :ش ( فذقلا بجو هتبلاطو ) :م ءيجي

 ةءاربل هنأل ءاهقح هنأل « اهتبلاطم تطرش امنإو « اهنعالي يأ « ناعللا جوزلا ىلعف يأ :ش

 نع تفك تناك ول یتح « اهقوقح رئاسک اھتبلاطم تطرتشاف «روجفلاب اهفذق ثیح اهضرع
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 دح ماقم ةمئاق٬ بضخلاو نعللاب ةنورقم « نايألاب تادكؤم تاداهش اندنع ناعللا نأ لصألاو

 الإ ءادهش مهل نكي ملو # : لجو زع هلوقل ؛اهقح يف انزلا دح ماقمو « هقح يف فلقلا

 ةداهشف # : ىلاعت هللا لاقو « سنجل ا نم نوكي اغنإ ءانثتسالاو ١(. : ةيآلا رونسلا) 4مهسفنأ

 وه نكرلا : انلقف ‹ نيميلاو ةداهشلا ىلع صن ( ٠ : ةيآلارونلا) #هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ

 نيميلاب ةدك وما ةداهشلا

 . هتأرما یهف « هتعفادم

 دنع نأل ءاندنع : لاق اغإ :ش ( نايألاب تادكؤم تاداهش اندنع ناعللا نأ لصألاو م

 نم هدنعو «ةداهشلل ًالهأ ناك نم ناعللا لهأ دنع نأ ىتح « ةداهشلا ظفلب تادكؤم نايآ يعفاشلا

 نيدودحم ريغ نيغلاب نيلقاع نيرح نيملسم نيجوز نيب الإ ناعللا يرجي الف « نيميلل اله ناک
 دبعلا نيبو هتأرماو رفاكلا نيبو « ةيباتكلا هتأرماو ملسملا نيب يرجي هدنعو اندنع فذقلا يف

 :ش ( بضغلاو نعللاب ةنورقم) :م انلوقك ةياور يف دمحأو كلام لاق يعفاشلا لوقبو «هتأرماو

 اغنإ ةمئاق ناعللا يأ :ش ( ةمئاق) :م ناعللا نكر وهو ءناعللا وه عومجملااذهو « هلبق امل ةفص

 قح يف يأ :ش ( هقح نم فذقلا دح ماقم ) :م هرخآ ىلإ تاداهش هنأ رابتعاب وأ ةنعالملا رابتعاب هثنأ
 . ًادبأ ناعللا دعب هتداهش لبقت الو اهفذاق دحي نمم اهنوك طرتشي اذهلو « جوزلا

 اًناعل يفكي ًارارم اهفذق ولاذهلو « ةجوزلا قح يف يأ :ش ( اهقح يف انزلا دح ماقمو ) :م

 هجو :ش ١( ةيآلا :رونلا ) (( مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي ملو : لجو زع هلوقل ( :م دحل اک ًادحاو

 : رونلا) 4 مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزآ نومري نيذلاو ل لاق ىلاعت هللا نأ لالدتسالا

 وهاذه :ش ( سنجلا نم نوكي اغنإ ءافتسالاو ) :م ءادهشلا نم جاوزألا ءانثتساو « ( ١ ةيآلا

 تاداهش اهنأ لدف « ناعللا تاملك الإ هيف نحن اميف ةداهش الو .ةداهشلاب الإ ءادهش الو «لصألا

 . ةمهتلل اًيفن نايألاب تدك

 ىلع صن ١( هيآلا : رونلا ) (( هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف # :ىلاعت هللا لاقو ) :م

 مكحلا باجيإ ىلإ انهاه ةجاحلا نأل :ش ( نيميلاب ةدكؤم ا ةداهشلا وه نكرلا :انلقف « نيميلاو ةداهشلا

 نأل « نيميلاب ةدكؤم اهنأ الإ « نيميلا نود ةداهشلا مكحلا باجيإل حلصي يذلاو « نيفرطلا يف
 نيميلاب ةدكؤملا ةداهشلا نكرلا انلقف . ةداهش نوكي نأ نم هجرخي ال نيميلاب ديكأتلا ٠ هسفنل دهشي

 . يتأي ام ىلع ةنسلاو نآرقلا ظفل ةقيقحب المع

 ةلوبقم ريغ هسفن ىلع ءرملا ةداهش نأل « أطخ يبأ ليوأتو : « يواحلا» يف يدرواملا لاقو

 ًاليوأت هلوق نكي مل ثيدحلاو نآرقلا يف ةروكذملا ةداهشلا ظفل ةقيقحب لاق نم نأل «ة دساف [لب]

 . ثيدحلاب نآرقلا ليطعتو دسافلا داهشإلاب ظفللا ةقيقح كرت نم لوق ليوأتلا لب
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 «بضغلاب اهبناج يفو ‹ فذقلا دح ماقم مئاق وهو « ابذاک ناک ول نعللاب هبناج يف نکرلا نرق مث

 .انزلا دح ماقم مئاق وهو

 هلوق ىلإ ىرت الأ ‹ ةداهشلل حلصيال هنأل ال« ةمهتلا ناكمل ةلوبقم ريغف هسفنل هتداهش امأو

 هيف نحن اميف ةمهتلاو ةمهتلا ءافتنال تاداهشلا قدصأ نم ناكو « ةيآلا ... € هللا دهش ل لجو زع

 اهمايقل ةداهشلا راركت امأو < مالسلا هيلع هلوسر عرش وأ ىلاعت هللا نذإب اهنأ عم « نيميلاب ةيفتنم
 ةماقإ نع زجع دقو « ةعبرأ دوهش نم تاداهش عبرأ ةماقإ هيلع بجاولا نإف « تاداهش عبرأ ماقم

 . هنع زجع امف تاداهش عبرأ ةماقإ نع زجعي ملو « ةعبرأ دوهش

 ول نعللاب ) :م جوزلا بناج يف يأ :ش ( هبناج يف ) :م ةداهشلا وه :ش ( نكرلا نرق مث ) :م

 ‹ ةداهشلا ىلع ةداهشلاب تبثي ال اذهلو :ش ( فذقلا دح ماقم مئاق وهو ) :م ًاديكأت :ش ( اًبذاك ناک

 :م ةجوزلا بناج يفو يأ :ش ( اهبناج يفو ) :م يضاقلا ىلإ يضاقلا باتكو « ءاسنلا ةداهشب الو

 ةسماجلا ةرملا يف اهبناج يف بضخغلا صخ اغنإو « بضغلاب ةداهشلا نرق يأ :ش ( بضغلاب)

 نرفكيو « نعللا نرشكي نهنأ : ثيدحلا يف ءاج ام ىلع تويبلا يف ًاريثك نعللا نلمعتسي نهنأل

 بضخلا ميقأف « هبرح ةرثكل هيلع مادقألا ىلع نيرجيف نهنيعأ دنع نعللا ةمرح تطقسو «ريشعلا

 نم تسيل اهنأل بضغلاب ةسماخلا تدرفأ اغنإو « مادقإلا نع نهل ىعدأ نوكيل نهقح يف هماقم

 يفكي ًارارم اهفذق ول نهلو :ش (انزلا دح ماقم مئاق وهو ) :م اهيف ةداهشلا ركذ مدعل ةداهشلا سنج

 .دحلاک دحاو ناعل

 ؟ ةداهشلاو دحلا نيب ةبسانملا انهو « نيفرطلا يف دحلا ماقم ةداهشلا ةماقإ ىنعم ام ليق نإف

 ‹« كالهلا ببس هسفن ىلع نعللاب اًنورقم اًبذاك ىلاعت هللاب داهشتسالاو « رجاز دحلا نأب بيجأ
 . هببس ىلع مادقإلا نع رجز كلذ يفو

 داحتالا يف هنايرجك ى رجك ىرجل فذقلا دح ماقم هقح يف ًامئاق ناعللا ناك ول : ليق نإف

 نأ هيلعف قرفتم مالك يفو « ةدحاو ةملك يف هل ةوسن عبرأ فذق نم نإف « كلذك سيلو « ددعتلاو

 ةرماذهل فدقلا دح هيلع ماقي هنإف نايبنجأ فذق نإو « ةدح ىلع نهنم ةدحاو لك نع نعالي

 يف همزلي ناك امع الدب راص هنأل « اًقلطم ال هتأرما ماقم هقح يف مئاق ناعللا نأب : بيجأ . ةدحاو

 انه دوصقملا نإف ‹ دوصقملا فالتخال كلذ نأ ىلع « تايبنجألا هيلع دري الف « اهفذقب ءادتبالا

 رذعت دحاو ناعلب دوصقملا لصحي ال انهو « دحاو دح ةماقإب لصحي كلذو « نهنع انزلا راع عقو

 هنيب قيرفتلا دوصقملاو « ضعب نود ضعب قح يف اًقداص نوكي دقف « ناعللا تاملكب نهنيب عمجلا

 فذق يف ًادودحم ناك ول ىتح « نهنم الك نعاليف « نهضعب ناعلب كلذ لصحي الو « نهنيبو

 يف امك دحاو دحب لصحي دوصقلاو « ذئنيح دحلا نهفذق بجوم نأل « دحاو دح نهل هيلع ناك
 .تايبنجألا



 يه نوكت نأ دب الو ‹ ةداهشلا هيف نكرلا نأل ؛ ةداهشلا لهآ نم انوكي نأ دب ال لوقن اذه تبث اذإ

 ؛ دلولا يفنب بجيو « اهناصحإ نم دبالف « فذقلا دح ماقم هقح يف مئاق هنأل اهفذاق دحي نمت

 نع ءطولاب هريغ نم دلولا نوكي نأ لامتحا ربتعي الو « ارهاظ اهل اًقذاق راص اهدلو ىفن امل هنأل

 ‹ حيحصلا وه بسنلا يف لصألا نأل اذهو فورم ا هيبأ نع هبسن يبنجأ ىفن اذإ امك « ةهبش

 هنأل اهبلط طرتشيو« هب قحلملا رهظي ىتح فذق حيحصلا شارفلا نع هيفنف هب قحلم دسانلاو

 هنع عنتما نإف. قوقحلا رئاسك اهبلط نم دب الف اهقح

 :م نايألاب تادكؤم تاداهش اندنع ناعللا نأ لصألا نأ تبث اذإ ينعي :ش ( اذه تبث اذإ ) :م

 نأ دب الو « ةداهشلا ) :م ناعللا يف يأ :ش ( هيف نكرلا نأل  ةداهشلا لهأ نم نوكي نأ دبال لرقن )

 دحي ال نمم ةأرملاو ةداهشلا لهأ نم ناك ول ىتح :ش ( اهفذاق دحي نمم ) :م ةأرملا يأ :ش ( يه نوكت

 مئاق ) :م ناعللا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ناعللا بجي ال فورعم هل بأل دلو اهعم ناك نأب « ايفذاق

 يأ :ش(دلولا يفنب بجيو ) :م ةأرملا ناصحإ يأ :ش ( اهناصحإ نم دب الف ٠ فذقلا دح ماقم هقح- يف

 ال هنأل ) :م بيرق نع هيف مالكلا ىضم دقو « انزلا نم دلولا اذه لاق نب هدلو ىفن اذإ ناعللا بجي

 اقذف نوكي هنإف « فورعملا هيبأ نع دلو بسن ىبنجأ ىفناذإ امك :ش (؟رهاظ اًذاق راص اهدلو ىفن

 .اذه كلذكو « ةأرملل

 :ش ( هبسن يبنجأ ىفن اذإ امك « ةهبش نع ءطولاب هريغ نم دلولا نوكي نأ لامتحا ربتعي الو ) :م

 ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م حيرص فذق سابتلا هنإف :ش ( فورعملا هيبأ نع ) :م دلولا بسنب يأ

 يأ :ش ( حيحصلا بسنلا يف لصألا نأل ):م هريغ نم دلولا نوكي نأ لامتحا ربتعي الو هلوق

 :ش ( هب قحلملا رهظي ىتح فذق حيحصلا شارفلا نع هيفنف « هب قحلم دسافلاو ):م حيحصلا شار فلا

 بسنلا تباث نوكي ال يذلاو ء«نايسنلا نع بسنلاب ةتباث ةهبشب ءطولا نم دلولا :« طوسبملا» يفو
 نوكيف « هل بسن ال نأ معز دقف هافناذإف . هنم الإ دلولا اهل بسن الو انزلا نم نوكي دحأ نع

 نم نوكي نأ زاوجل « انزلا نم هنإ لقي ملام يفنلاب اًقذاق ريصي ال : يعفاشلا لاقو .انزلاب اًفذاق

 هانكرتانأ الإ ‹ هلاق ام سايقلاو ‹ كجوز نم دلولا اذه سيل ةيبنجأل لاق امك « ةهبشب ءطولا

 يفنب ىفتكاف «اتيب الزع اهلزعو اهأطي مل نأب هنم سيل دلولا نأ ملعي دق جوزلا نأل « ةرورضلاب

 يف ركذ ليق . يبنجألا قح يف ةمودعم ةروصلا هذهو « دلولا بسن هنم يفتني ىتح « دلولا

 لحلا لمتحي هنأل « اهل فذقب سيل اهعماجي الجر اهعم تدجو لاق ول : هريغو «هقفلا عماوج»

 بيج . انزلاب [. . .] هنأل « انه كلذك نوكي نأ يغبني ناكف « دسافلا حاكنلاو «ةهبشب عامجلاو

 . انيب امك ةرورضلاب انزلاب حيرصلاك هانلعج هنع

 اهبلط نم دب الف ءاهقح هنأل ) :م فذقلا بجو ةأرملا بلط يأ :ش ( اهبلط طرتشيو ) :م

 يأ :ش ( هنع عنتما نإف ) :م ةثالثلا تلاق هبو « انزلا راع هنع عفدني ناعللاب هنأل :ش ( قوقحلا رثاسک
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 ء هئافيإ ىلع رداق وهو « هيلع قحتسم قح هنأل دحيف هسفن بذكي وأ نعالي یتح مکاحلا هسبح

 ال ناعللا اهيلع بجو نعال ولو . ببسلا عفتريل هسفن هبذكي وأ هيلع وه اب يتأي ىتح هب سبحيف
 وأ نعالت ىتح مكاحلا اهسبح تعنتما نإف . يعدملا وه هنأل ؛ جوزلاب ادتبي هنأ الإ صنلا نم انولت

 وأ ًادبع جوزلا ناك اذإو . هيف سبحتف هئافيإ ىلع ةرداق يهو « اهيلع قحتسمم قح هنأل ؛ هقدصت

 ىلإ راصيف ءهتهج نم ىنعمل ناعللا رذعت هنأل ؛ دحلا هيلعف هتأرما فذقف فذق ىف ادودحم وأ ارفاك

 ٤ :ةيآلا) .ةيآلا4 تانصحملا نومري نيذلاو # : ىلاعت هلوقب تباثلا وهو « يلصألا بجولا

 . هنع فلخ ناعللاو ء(رونلا

 ماقيدمحأو كلامو يعفاشلا لاقو . اندنعاذهو :ش ( نعالي ىتح مكاحلا هسبح ) :م ناعللا نع

 «دحيف هسفن بذكيو ) :م ناعللا اندنعو « دحلا مهدنع فذقلا بجوم نأ ىلع ءانب فذقلا دح هيلع

 اذه ليق : لمكألا لاق :ش ( هئافيإ ىلع رداق وهو ) :م جوزلا ىلع يأ :ش ( هيلع قحتسم قح هنأل

 :تلق . سبحي الف هئافيإ ىلع رداق ريغ هنكلو « قحتسم نيدلا نإف « سلفملا نويدملا نع زارتحا

 بذكي وأ هيلع وه اب يتأي ىتح « هيف سبحيف ) :م عضوملا اذه حرش اذكه هنإف « «يفاكلا» اذهب لئاقلا

 ببس يأ :ش ( ببسلا عفتريل ) :م فذقلا دح هيلع بجي ذئنيحف هسفن بذك اذإف :ش ( هسفن

 هيعدي اميف رخآلا امهنم دحاو لك بذك اذإ بجي امنإ ناعللا نأل « بذاكتلا وهو هتلع يأ « ناعللا

 « بذاكتلاب راعلا يأ « نيشلا عفتريل خسنلا ضعب يفو « ناعللا بجي ال هسفن بذك ول ىتح <

 . نونلابو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ةمجحملا نيشلا حتفب وهو

 زع هلوق وهو :ش ( صنلا نم انولت امل ناعللا اهيلع بجو ):م جوزلا يأ :ش ( نعال ولو ) :م

 وه هنأل ‹ جوزلاب ئدتبي هنأ الإ ):م ١( هيآلا : رونلا ) ( هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف لجو
 هنأك ‹« نكل ىنعمب ءانثتسالا و يعدملا وه اهب بلاطملاو « تاداهش ناعللا نأ ىلع ءانب :ش ( يعدملا

 اهسبح تعنتما نإف) :م . هب أدبي هنأ الإ لاقف « هب ءودبملا ىلع لدي ال صنلا نم ولتملا لاقي نأ رعشتسا

 ىلع ةرداق يهو ءاهيلع قحتسم قح هنأل ) :م جوزلا قدصت يأ :ش ( هقدصت وأ نعالت ىتح « مكاحلا

 ءاهب لوحخدلا دعب انزلل مجرت لب سبح ال : كلامو يعفاشلا لاقو :ش ( هيف سبحتف هئافیإ

 . ناتياور اهسبح يف دمحألو

 اذإ ام ةروص :ش ( دحل ا هيلعف هتأرما فذقف فذق يف ًادودحم وأ ارفاك وأ ًادبع جوزلا ناك اذإو ) :م

 ضرع لبق جوزلا اهفذقف ةأرملا تملسأف نيرفاك ناجوزلا ناك نأب ةملسم ةأرملاو ًارفاك جوزلا ناك

 راصيف ) :م ةداهشلا لهأ نم سيل هنوك وهو :ش ( هتهج نم ىنعمل ناعللا رذعت هنأل ) :م هيلع مالسإلا

 نومري نيذلاو#:ىلاعت هلوقب تباثلا وهو ):م فذقلادح وهو :ش ( يلصألا بجوملا ىلإ

 مث الو عورشملا وه ناك هنإف :ش ( هنع فلخ ناعللاو ) : م ٤( ةيآلا : رونلا ) ( ةيآلا# تانصحللا

 . لصألا ىلإ ريص تمدع اذإف « طرشلا دوجو دنع جوزلا يف هنع افالخ ناعللا راص
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 ء اهفذاق دحي ال نمم تناك وأ « فذق ىف ةدودحم وأ ةرفاك وأ ةمأ يهو ةداهشلا لهأ نم ناك نإو

 مدعو ةداهشلا ةيلهأ مادعنال؛ ناعل الو هيلع دح الف ةيناز وأ ةنونجم وأءةيبص تناك نأب
 يف لصألاو هتقدص اذإ امك دحلا طقسيف اهتهج نم ىنعمل ناعللا عانتماو ءاهبناج يف ناصحاإلا

 تحت ةينارصنلاو «ةيدوهيلا :مهجاوزأ نيبو مهنيب ناعل ال ةعبرأ : مالسلا هيلع هلوق كلذ

 كولمملا تحت ةرحلاو رحلا تحت ةكولمملاو«ملسملا

 ةدودحم وأ ةرفاك وأ ) :م هتم ةأرملا نأ لاحلاو يأ :ش ( ةمأ يهو ةداهشلا لهأ نم ناك نإو ) :م

 اهانز روهظ ناكو يأ :ش ( ةيناز وأ ةنونجم وأ ةيبص تناك نأب اهفذاق دحي ال نمم تناك وأ فذق يف

 الو هيلع دح الف ) : م فورعم بأ ريغ نماهدلو وأ دساف حاكنب اهجوزت وأ ٠ كلذك سانلا نيب

 ةنونجم وأ ةيبص تناك نأب - هلوق نأ الإ -ىلاعت هللا همحر - يرودقلا لئاسم نم اذه :ش (ناعل

 يف يأ :ش ( اهبناج يف ناصحإلا مدعو ةداهشلا ةيلهأ مادعنال ):م فنصملا نم ريسفت هنإف - ةيناز وأ

 ةهج يف ةلعل ناعللا بوجو عانتما لجأل يأ :ش ( اهتهج يف ىنعمل ناعللا عانتماو ) :م ةأرملا بناج
 تقدص اذإ دحلا طقسي امك يأ ةأرملا يأ :ش (هتقدص اذإ امك دحلا طقسيف ) :م كلذك ناك اذإف ةأرملا

 لوحكمو دامحو يرهزلاو يبعشلا لاق انلوقبو اهتهج نم نوكي ناعللا طوقس نأل اهجوز ةأرملا

 يعفاشلا لاق امك « ناعلل لهأ وهف نيميلل ًالهأ ناك نم هبهذم رهاظ يفو ةياور يف دمحأو ءاطعو

 .كلامو

 لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق ) :م نايبلا نم ركذ يذلا يف يأ :ش ( كلذ يف لصألاو ) :م

 تحت ةكولمملاو ‹ ملسملا تحت ةينارصنلاو ةيدوهيلا: مهجاوزأ نيبو مهنيب ناعل ال ةعبرأ ) :م: ة4 يبنلا
 حارشلا هركذ ام ًالوأ ركذنو : لوقأ:”ش (هتأرما عم فذق يف دودحملاو كولمملا تحت ةرحلاو .رحلا
 يف ًالصأ هل دجن مل ثيدحلا اذه : يزارتألا لاقف . هلاثمأ يف ديلقتلاو دصقلا فرعي ىتح ءانه
 الإ‹ كلذ ريغو يذمرتلا «عماج»و دواد يبأ «ننساو يراخبلا «حيحص)و «أطوملاك» ثيدحلا بتك

 يبأ نع عفان نع يقابلا دبع نع هدانسإب «يواحطلا رصتخمل» هحرش يف هركذ يزارلا ركب ابأ نأ

 ةيدوهيلا ةنعالم نهنيب سيل عبرأ» :لاق يب يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع

 . ىهتنا «« كولمملا تحت ةرحلاو ءرحلا تحت ةكولمملاو ملسملا تحت ةينارصنلاو

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يناسارخل ا ءاطع هيبأ نع ءاطع نبا قيرط نم (۲۰۷۱) ةجام نبا هجرخأ (۱)

 نع بيعش نب ورمع نع يصاقولا نمحرلا دبع نب نامثع قيرط نم ٠١۳( /۳) ينطقرادلا هجرحأو . ًاعوفرم
 اذه : لاق مث هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع ءاطع نع ءاطع نبا قيرط نم ًاضيأ هجرخأو . هدج نع هيب
 ‹ ًاضيأ فيعض وهو ءاطع نع عيرز نب ديزي هعباتو « ًادج ثيدحلا فيعض وهو يناسارخلا ءاطع نب نامشع

 . كورتم : ينطقرادلا هيف لاق « يناثلا دانسإلا يف يذلا يصاقولا نمحرلا دبع نب نامثعر

 حصألا وه اذهو ًافوقوم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يعازوألاو جيرج نبا لاثمأ ةمئألا هاور دقو : تلق

 . ملعأ هللاو
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 يزارلا ركب ابأ نكل « ثيدحلا بتك يف لصأ هل دجوي مل ثيدحلااذه ليق : لمكألا لاق

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع يبأ يقابلا دبع نع هدانسإب «يخركلا رصتخم» هحرش يف ركذ
 . ىهتنا «ىدتقم طبضلاو هقفلاو ةلادعلا يزارلا ركب يبأب ىفك : لیق ي يبنلا نع

 سيلو» :هيفو ينطقرادلاو يزارلا ركب وبأ خيشلا هاور : ثيدحلا ركذ نأ دعب يكاكلا لاقو

 ينطقرادلا هاورو « هفعضو اًضيأ ربلا دبع نب رمع وبأ هركذ «« ناعل نيرفاكلا الو نيكولمملا نيب

 . یهتنا ‹ فرعام ىلع هب جتحي قیرط نم يور اذإ فيعضلاو « هفعضو ثالث قرط نم

 نبا نأل «حيحص ريغ هرخآ ىلإ . . . ًالصأ هل دجن مل ثيدحلا اذه : يزارتألا لاق لوقنف

 لمكألا لوقو . نيرصقملا نيدلقملا نم هنأ تفرعف هركذ « عناق نب يقابلا دبعو ينطقرادلاو ةجام

 ‹ هيجوتلا نم بيرقف يكاكلا لوق امآو . نيرصقملا نيدلقملا نم هنأ ىلع لدي نيعضوملا يف ليق
 . يغبني امك هررحی مل هنکلو

 : روكذملا ثيدحلا ركذ نأ دعب ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف يعليزلا نيدلا لامج خيشلا لاق

 لوسر نأ هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع هيب نع ءاطع نبا نع «هننس» يف هجام نبا هجرخآ
 تحت ةيدوهيلاو «ملسملا تحت ةينارصنلا نهنيب ةنعالم ال ءاسنلا نم ةعبرأ :لاق ةه هللا
 يف ينطقرادلا هجرخأو ةجام نبا ظفل اذه «كولمملا تحت ةرحلاو ءرحجلا تحت ةكولمملاو ءملسملا

 نب هللا دبع هدج نع لاقو بيعش نب ورمع نع يصاقولا نمحرلا دبع نب نامثع نع «هننس»

 ء ناعل دبعلاو ةرحلا نيب سيلو « ناعل ةمألاو رحل ا نيبب سيل ناعل مهنيب سيل ةعبرأ : افوقوم ورمع

 .ناعل ةينارصنلاو ملسملا نيب سيلو «ناعل ةيدوهيلاو ملسملا نيب سيلو

 نع يناسارخلا ءاطع نب نامثع نع جرخأ مث « ثيدحلا كورتم يصاقولا : ينطقرادلا لاقو

 نب دیزی هعباتو «ًادج ثيدحلا فيعض يناسارخلا ءاطع نب نامثعو : لاق . هب ورمع نع هيبأ

 نب ورمع نع نامامإامهو جيرج نباو يعازوألا نع يورو . اًضيأ فيعض وهو ءاطع نع عيرز

 . یهتنا ہدج نع بیعش

 هنباو هحیحص يف ملسم هب جتحاو « امهریغو متاح وبأو نیعم نبا هقثو اذه ءاطع :تلق

 هيبأ نع رکذ مث هثیدح بتکی : لاقف يبأ هنع تلأس : لاقو هباتک يف متاح يبأ نبا هرکذ « نامثع

 نامثع ثيدح ءيش يأو : لاقف «هنوفعضي هباحصأ نإ تلقف . هب سأب ال :لاقف هنع اًميحد تلأس

 وبآ صاقو يبأ نب دعس نب ورمع نب نمحرلا دبع نب نامثعو هثيدح نسحتساو « ثيدحلا يف

 وبأ وه انلق . كلام نبا وهآدعس نأل يكلاملا هل ليق اغإ : يزوجلا نبا لاق يكلاملا يصاقولا ورمع

 بيعش نب ورمع نع اًضيأ ثيدحلا جرخأ دقف « اًميعض وه ناكو هيلإ بسن كلذلف « صاقو
 .هریغ
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 ناعللا ةفصو . هلهأ نم سيل وه ذإ هتهج نم ناعللا نأل ؛دحلا هیلعف فذق يف نیدودحم اناک ولو

 «تاداهش عبرأ دهشيف جوزلاب يضاقلا ئدتبي نأ

 يبآ نع هيبأ نع حلاص يب نب ليهس نع هاور ام اهنم ثيداحألا نتملا يف يبهذلا ىورو
 . ثدحي ءاضق هقلخ يف هللو ذفان ءاضقلا دري ءاعدلاو « قزرلا رصقي بذكلا : اعوفرم ةريره

 نع ورمع نب هللا دبع نع بيعش نب ورمع نع يوراولاق : يعفاشلا لاق : يقهيبلا لاقو

 لجرو لوهجم لجر نعاذه متيور : انلق . ثيدحلا« . . . نهنيب ناعل ال عبرأ :١ لاق ةي يبنلا

 الو لوهجملا يعفاشلا مسي مل : تلق . عطقنم ورمع نب هللا دبع نع بيعش نب ورمعو « للغ

 . امهنيب الو طلغ يذلا

 دلاخ نب دامح ثيدح نم نابأ نب ىسیعو عناق نب يقابلا دبع ثيدحلا اذه ىور : لاقو

 نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةبوث يبأ نب ةقدص نع حلاص نب ةيواعم نع طابحلا
 « نيعباتلا باتك يف نابح نبا هركذ ةقدصو « ملسم لاج"ر نم ةيواعمو دامحو « يب يبنلا

 ديبعو دیلولا هنع یور : لاقو « هباتک يف متاح يبأ نبا هركذ « حلاص نب ةيواعم هنع یورو : لاق

 . لاحلاو نيعلا ةلاهج نع هجرخي اذهو «ىسوم نب هللا

 نب ورمع هب دارأ هنظأ : يقنلا رهوجلا يف نيدلا ءالع خيشلا لاق طلغ لجر يعفاشلا لوقو

 فلاخ دقو . يقهيبلاو عضاوم يف يعفاشلا هب لمعو هثيدحب ءاملعلا لمع دقو « ةقث وهو بيعش

 الف ‹ ديج ثيدحلا دانسإ نأ انلق اب نيبت دقو « هلاصتا تبثأو عطقنم ثيدحلا نإ هلوق يف يعفاشلا

 .ورمع ىلإ هنايب خلسني ملو « يقهيبلا لوق ملسن

 نم ىنعمل ناعللا عانتما نأل دحلا هيلعف فذق يف نيدودحم ) :م ناجوزلا يأ :ش ( اناک ولو ) :م

 هلوق « عيرفتلا ليبس ىلع فنصملا اهركذ لصألا لئاسم نم هذه :ش (هلهأ نم سيل وه ذإ « هتهج

 . ةداهشلا لهأ نم سيل هنوك وه هتهج نم ىنعمل
 . دحلا يذ فذقلا يف ةدودحم اًضيأ يهو اهبناج ربتعا اله :تلق نإف

 عم مكحلا هب ىفتنيامع ةرابع هنأل « ىضتقملا دجو اذإ اعنام ربتعي انإ ءيشلا نم عناملا : تلق

 ةيلهأ تدجو اذإ هيف ةأرملا ةيلهأ ربتعي امنإو « هيف لصألا هنوكل لجرلا وه عناملا انهو « هاضتقم مايق

 ةدودحملا هتأرما فذقي دبعلاك ناعللا يف اهلاحب ربتعي ال لجرلا ةيلهأ دجوت ملاذإف ٠ لج-رلا

 . دحلا هيلع بجي ثيح « ةغلابلا ةرحلا ةميفعلا

 ئدتبي نأ ) :م ناعللا ةفصو ىلاعت هللا همحر يرودقلا لاق يأ :ش ( ناعللا ةفصو : لاق ) :م

 نم :ش ( تاداهش عبرأ دهشيف ) :م هرمأيو هيدي نيب جوزلا يضاقلا ميقي يأ :ش ( جوزلاب يسضاقلا
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 ةنعل ةسماخلا ىف لوقيو ءانزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب دهشأ: ةرم لك يف لوقي
 ةارلا دهشت مث « كلذ عيمج يف اهيلإ ريسشيء انزلا نم هب اهامر اميف نييذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا

 يف لوقتو «انزلا نم هب ينامر اميف نيبذاكلا نم هنإ هللاب دهشأ ةرم لك يف لوقت» تارم عبرأ
 نم انولت ام هيف لصألاو. انزلا نم هب ينامر اميف نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ ةسماخلا
 هب كتيمر اميف لوقي ةهجاوملا ظفلب يتأي هنآ- هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو « صنلا
 ةراشإلا اهيلإ تمضنا اذإ ةياغملا ةظفل نأ باتکلا يف ركذ ام هجو لامتحالل عطقأ هنأل انزلا نم

 . لامتحالا عطقنا

 نأ يغبنيف يضاقلا ىلإ تمصاخ اذإ اهنأ ملعاو . ئدتبي نأ هلوق ىلع اقطع لادلا بصنب داهشإلا

 نع وفعلا نأل « زاج اينا كلذ دعب تمصاخ مث تفرصناو تكرت ولو « يفرصناو يك رتا اهل لوقي
 ًالجر تماقأ ولو «نيلدع نيدهاش ميقت نأ اهيلعف جوزلا ركنأو تمصتخا اذإف « لطاب فذقلا
 طقس اهقيدصت ىلع نيتأرماو الجر ماقأ لجرلا نأ مث نيدهاش تماقأ ولو . لبقي مل نيتأرماو

 نإف « كلذ اهل سيل فذقلا ىلع جوزلا فلخت نأ تدارأف ةنيب اهل نكي مل ولو . دح ال و ناعللا

 يف ملقلاو « ةلحكملا يف ليماك اوأر مهنأ ةعبرأ دهش نإف « ةنيبلا لئس انزلاب اهفذق هنأب جوزلا رقأ
 ةنيب هل نكي مل ولو . تدلج ةنصحم ريغ تناك نإو ٠ تمجر ةنصحم ةأرما تناك نإ رظني ةربحملا
 . موقيف نعتلاف مق يضاقلا هل لوقي : لصألا يف لاقو . طئارشلا تعمتجا اذإ ناعللا بجو

 :ةسماخلا يف لوقيو « انزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب دهشأ ةرم لك يف لوقي ) :م مث
 عبرأ ةأرملا دهشت مث . كلذ عيمج يف اهيلإ ريشي « انزلا نم هب اهامر اميف نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل

 بضغ: ةسماخلا يف لوقتو ءانزلا نم هب ينامر اميف نيبذاكلا نم هنإ هللاب دهشأ : ةرم لك يف لوقت تارم

 ةأرملا لوقت دلولا يفنب فذقلا ناك اذإو :ش ( انزلا نم هب ينامر اميف نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا

 . دلولا يفن يف انزلا نم هب ينامر اميف ةرم لك يف

 اميف وهو :ش ( صنلا نم انولت ام ) :م ةروصلا هذه ىلع ناعللا يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م

 نإ # هلوق ىلإ ( تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي ملو # ىلاعت هلوقب ىیضم
 يأ :ش ( ةهجاوملا ظفلب يتآي هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو ) :م (ةيآلا : رونلا) 4 نيقداصلا نم ناك

 تناكف ةلمتحم ةبيغلا ءاه نأل :ش ( لامتحالل عطقأ هنأل ؛ انزلا نم هب كتيمر اميف لوقي ) :م ةبطاخلل ا

 يف هركذ ام هجو ) :م.(عطقألا حرش يف هركذاذك « رفز لاق هبو « لامتحالل عفرأ ةبطاخلا

 هنأل :ش ( لامتحالا عطقنا ةراشإلا اهيلإ تمضنا اذإ ةبياغملا ظفل نأ ) :م يرودقلا يأ :ش ( باتكلا

 نإ اهيلإ ريشيو ةبئاغ تناك نإ اهيمسي «ةيعفاشلا هيبنت» يفو . ىلوأ وهف فيرعت اتادأ هيف عمتجي
 عم بسنلاو مسالا ركذل ىنعم ال لاقف يسخرسلا هركنأو « امهنيب عمجي ليقو . ةرضاح تناك

 لبق « سكعلا ىلع وأ اهيغلي بضغلا وأ هوحنو فلحب ةداهشلا لدب ول : «جاهنملا» يفو . ةرضحلا

 . حصألا ىلع حصي مل تاداهشلا ماع
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 تبلت هنأل ؛امهنعالتب عقت :رفز لاقو « امهنيب يضاقلا قرفب ىتح ةقرفلا عقت ال انعتلا اذإف : لاق

 حيرستلا همزليف فورعملاب كاسمإلا توفي ةمرحلا توبث نأ انلو . ثيدحلاب ةدبؤملا ةمرحلا
 هيلع يبنلا دنع نعالملا كلذ لوق هيلع لد ملظلل اًعفد هبانم يضاقلا بان عنتما اذإف «ناسح-إلاب
 .االث قلاط يهف اهتكسمأ نإ : لاقف  «اهكسمأ» : هل لاقف « هللا لوسر اي اهيلع تبذك : ماسلا

 . ناعللا دعب هلاق

 ( امهنيب يضاقلا قرفي ىتح ةقرفلا عقت ال انعتلا اذإف ) :م هللا همحر يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م
 ءاندنعامهدحأ تام اذإ امهنيب ثراوتلا يرجيو ةقالطو هراهظ عقيو ةمئاق ةيجوزلا نوكت :ش

 نم روهشملا وهو :ش ( امهنعالتب ) :م ةقرفلا يأ :ش ( عقت :رفز لاقو ) :م يواحطلا حرش يف اذك

 نبا نع يورم وهو « دواد ةياور يف ديبع وبأو روث وبأ لاق هبو « هباحصأو كلام بهذم

 ىعفاشلا لوق : يزارلا ركب وبأ لاقو . نيجوزلا دحأ دترا اذإ امك هناعلب عقي : يعفاشلا لاق . سابع

 نب هللا دبعو كلام لوق رهاظ هنأ تامدقملا يف ركذ هنأل . كلذك سيل ليق « هيف هل فلس ال جراخ

 . ثيدحلاو ةنسلا فالخ وهو « لاحب ةقرف ناعللاب قلعتي ال : ةرصبلا لهأ نم ةعامجو يتبلا

 :ةالك هلوق ثيدحلاب دارأ : ىكاكلاو لمكألا لاق :ش ( ثيدحلاب ةدبؤملا ةمرحلا تبثت هنأل ) :م

 یفن ىلع صیصنت وهو ¢ نعالتلا دعب عامتجالا يفن «“ ادبآ ناعمتحي ال اقرفت اذإ نانعالتملا»

 : تلق . اًدبأ ناعمتجي ال نانعالعملا : ةباحصلا لوق رفزلو : يزارتألا لاقو . نعالتلاب ةقرفلا
 ام كلذ نم ةباحصلا نم ةعامج ىلع اًقوقوم يور اغنإ « اعوفرم وري مل هنأ يزارتآألا عم باوصلا
 ‹« ربخلا اذه یف - هنع یلاعت هللا یضر - دعس نب لهس نع باهش نبا ثیدح نم دواد وبآ هاور

 ال اقرتفا اذإ نينعالتملا ىف دعب ةنسلا تضمف ةي هللا لوسر هذفنأف تاقيلطت ثالث اهقلطف لاق

 نباو رمع ىلع اًقوقوم ًادبأ ناعمتجي ال نانعالتملا : هفنصم يف قازرلا دبع ىورو . ًادبأ ناعمتجي

 حيرستلا همزليف « فورعملاب كاسمإلا توفي ةمرحلا توبث نأ انلو) :م - مهنع هللا يضر - دوعسم

 . ( ملظلل اًعفد هبانم يضاقلا بان عنتما اذإف  ناسحإلاب

 عوقو مدع ىلع لد يأ :ش ( هيلع لد ) :م- ىلاعت هللا همحر - فنصلملا :ش ( لاق ) :م

 هلاق ء اًنالث قلاط يهف اهتكسمأ نإ ءهللا لوسر اي اهيلع تبذك يَ يبنلا دنع نعالملا كلذ لوق ) :م ةقرفلا

 دنعاهيلع تبذك : لاق هنأ لالدتسالا هجو . ىنالجعلا ريوع نعالم اب دارأو :ش ( ناعللا دعب

 . نيل هيفو يرهفلا هللا دبع نب ضايع هيفو دعس نب لهس ثيدح نم (۲۲۰۰) ناعللا يف دواد وب هاور (۱)

 . دعس نب لهس نع يرهزلا نع نايفس قيرط نم اًضيأ هجرخأو
 ريبج نب ديعس نع ديز نب دمحم نع ةيواعم وبأ انث ءارغملا يبأ نب ةورف قيرط نم )٤١1/۲( ينطقرادلا امهج رخأو

 . ًاعوفرم . . . رمع نبا نع
 . رمع نباو يلعو دوعسم نباو رمع ىلع ًافوقوم يورو . نسح دانس اذهو : تلق
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 هيلإ بستنا ىضاقلا لعف نأل ء-هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ءةنئاب ةقيلطت ةقرفلا نوكتو

 . نينعلا ىف امك

 ركنأل نعالتلا درجمب امهنيب تعقو ولو « ةي يبنلا هيلع ركني ملو « هرحآ ىلإ . . ةي يبنلا
 . «اهيلع كل ليبس الف بهذا» : هلوقب هيلع ركنأ دق : ليق نإف ةي هللا لوسر

 اجب اهل وهف اًقداص تنك اذإ :لاق هنأ يور هنإف «رهملا در هبلط ىلإ فرصني كلذ نأب : بيجآ

 ىتح « ًادج قلق روكذملا بيكرتلاو « اهيلع كل ليبس الف اًبذاك تنك نإو « اهجرف نم تللحتسا
 ناعللا دعب هلاق «« اًنالث قلاط يهف اهتكسمأ نإ » : نعالملا كلذل ةَ هلوق هيلع لد خسنلا ضعب يف

 لالدتسالا هجو نيب مث ثيدحلا ركذ ولو . ىفخي ال قرف نيتخسنلا نيبو ناعللا عوقو دعب يأ <

 . حضوأو نسحأ ناكل

 يدعاسلا دعس نب لهس نأ بيسملا نبا نع باهش نبا نع ًاطوملا» يف كلام هاور ثيدحلاو

 ًالجر تيأرأ مصاع اي : هل لاقف « يراصنألا يدع نب مصاع ىلإ ءاج ينالجعلا اريوع نأ هربخأ

 عجر املف < ةي هللا لوسر كلذ نع يل لس ؟ لعفي فيك مأ هنولتقتف هلتقي الجر هتأرما عم دجو

 تنك ام :مصاع هل لاقف « ب هللا لوسر لاق اذام مصاع اي : لاقف ريوع ءاج هله ىلإ مصاع

 هللا لوسر يتآ ىتح «يهتنأ ال هللاو : لاق ءاهنع هتلأس يتلا ةلأسملا ةي لوسر هرك دق ربخب ينيتأتل

 عمدجو الجر تيأر اي هللا لوسر اي :لاقف سانلا طسو ةي يبنلا ريوع ىتأف اهنع هلأسأو ةا
 يفو كيف ىلاعت هللا لزنأ دق» : اي هللا لوسر لاقف « لعفي فيك مأ هنولتقتف هلتقيأ الجر هتآرما

 اغرف املف < ةَ هللا لوسر دنع سانلا عم انأو انعالتف : لهس لاق « اهب تأف بهذا كتبحاص

 لوسر هرمأي نأ لبق اًنالث اهقلطف اهتكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلع تبذك : روع لاق امهنعالت نم
 . ل هللا

 ليعامسإ نع «هحيحص)» يف يراخبلا هاورو < نينعالملا ةنس كلت تناكف : باهش نبا لاق

 انلقو . رقشأ نب ريوع ةياور يفو . دواد وبأو اًسضيأ ملسم هاورو « باهش نبا نع كلام نع

 دلولا قحلأ هتآرماو لجر نيب نعال مالسلا هيلع هنأ ًاضيأ امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا ثيدح

 ةا هللا لوسر دهع ىلع نينعالتملا تدهش دعس نب لهس نعو .« نيحيحصلا »يف هركذ « همأب

 مدع ىلع لدت اهلك حاحصلا ثيداحألا هذهف « انعالت نيح امهنيب قرف نينس رشع سمخ نبا انأو

 ثيدح يف دري ملو ‹ ثالثلا قالطلا عاقيإ اذكو « امهنيب قرفي ىتح امهنعالت مامتب ةقرفلا عوقو

 فالخ يعفاشلا لوق : يواحطلا لاق « لجرلا ناعل دعب ةأرملا ناعل لبق امهنيب قرف مالسلا هيلع هنأ

 . اهناعل دنع ةجوز تسيل اهنأل « ًالصأ ةأرملا نعالت ال هنأ هلوق ىلع يغبنيو .ثيدحلاو نآرقلا

 دمحمو ةفينح يبأ دنع ةنئاب ةقيلطت ) :م نعالتلاب ةلصاحلا ةقرفلا يأ :ش ( ةقرفلا نوكتو ) :م

 ثيح :ش ( نينعلا يف امك ) :م هنع ةباينلل :ش ( هيلإ بستنا يضاقلا لعف نأل ؛ىلاعت هللا امهمحر
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 هلوقل دبؤم ميرحت وه : -هللا همحر-فسوي وب لاقو ‹ امهدنع « هسفن بذکأ اذإ بطاخ وهو

 ةداهشلاو «عوجر باذكإلا نأ امهلو. ديبأتلا ىلع صن (ادبأ ناعمتجي ال نانعالتملا »:مالسلا هيلع

 دعب همكح الو نعالتلا قبي ملو « نينعالتم اماد ام ناعمتجيو الو اهل مكح ال عوجرلا دعب
 همأب هقحلأو هبسن يضاقلا ىفن دلولا يفنب فذقلا ناك ولو « ناعمتجيف باذكإلا

 ةقرفلاو < ةقرفلا ةأرملا تبلط اذإ امهنيب ىضاقلا قرف الإو اهيلإ لصو نإف « ةنس يضاقلا هلجي
 ء نئابلاب الإ كلذ لصحي الف اهنع ملظلا عفد دوصققلا نأل ء ةنئاب اهنأ ريغ « دبأتت ال قالطلاب
 تباثلا نألو « ةنئاب ةقيلطت ناعللا : لاق هنأ يعخنلا ميهاربإ نع ملسم ىور اجب اًضيأ ناجتحي امهو
 . خسن هنأل « زوجيال كلذو «صنلا ىلع ةدايزلا مزل [ةدبؤملا 1ةمرحلا تبثأ ولف « ناعللا صنلاب

 راص باذكإللا دعب لجرلا اذه يأ « ةأدتبم ةلأسم هذه :ش ( هسفن بذكأ اذإ بطاخ وهو ) :م

 نأ زوجي هريغل امك اهجوزتي نأ زوجي هريغل امك اهجوزتي نأ هل زوجي يأ « باطخل ا نم اًبصاخ
 وبأ لاقو ) :مدمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ) :م هسفن باذکإب دحل ا هیلعف اهجوزتي

 اهجوزتي نأ هل زوجي الف < ًادبأ هيلع مارح ةأرملا ىقبت نعالتلا دعب ينعي :ش ( دبؤم ميرحت وه فسوي

 رم دقو :ش (ًادبأ ناعمتجي ال نانعالتملا »:مالسلا هيلع- هلوقل) :م يعفاشلاو نسحلاو رفز لاق هبو <

 صن) :م اعوفرم دري ملو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا لوق وهو « ىصقتسم بيرق نع مالكلا
 . ةمرحلا ديبأت ىلع ربخلا اذه رهاظ صن يأ :ش ( ديبأتلا ىلع

 نعالملا لجرلا باذكإ يأ :ش ( باذكإلا نأ ) :م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 اماد ام ناعمتجی الو ) :م اهمکح لطب ينعي :ش ( اهل مكح ال عوجرلا دعب ةداهشلاو « عوجر) :م هسفن

 ملو) :م نعالتلا لاح يف امادام هانعم نأل « اًبطاخ دوعلاو ديبأتلا صن نيب ةافانم الو :ش ( نينعالتم
 الو ةقيقح ال ينعي امكح الو نعالتلا ةقيقح قبي مل يأ :ش ( باذكإلا دعب همكح الو نعالتلا قبي

 ةيلهأ تلطبف « دحلا هيلع بجو هسفن بذكأ امل هنألف اًمكح امأو «رهاظف ةقيقح امأ « اًمكح

 زوجي ينعي « نانعالحملا يأ :ش ( ناعمتجيف ) :م اهمكح لطب ةيلهألا تلطب اذإف « ناعللا

 ريغ نم هل تلح يضاقلا قيرفت لبق هسفن بذك اذإ : يكاكلا لاقو . جيوزتلا كلذ دعب اهعامتجا

 . حاكنلا ديدجت

 هبو « همأب دلولا قحلأ يأ :ش ( همأب هقحلأو هبسن يضاقلا ىفن دلولا يفنب فذقلا ناك ولو ) :م

 شارفلا ىلع دلولا بسن رقتفي ال: ىسومو لقعم نباو ميهاربإ لاقو .دمحأو يعفاشلا لاق
 .«نيحيحصلا» يف هركذ ««رجحلا رهاعلل و شارفلل دلولا»- مالسلا هياع- هلوقل «يفنلاب

 قرفو هدلو ىفتناف هتأرما نعال الجر نأ امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا ثيدح روهمجللو

 . ةعامجلا هاور « همأب دلولا قحلأو ءامهنيب

 نم قاب هبسن ماكحأ عيمجف هبسن عطق امدعب ةنعالملا دلو مث: « يواحطلا حرش» يف لاق
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 كتيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب دهشأ: تارم عبرأ لوقيف لجرلا مكاحلا رمأي نأ ناعللا ةروصو

 مث «نيرمألا ناعللا يف ركذ دلولا يفنو انزلاب اهفذق ولو. ةأرملا بناج يف اذكو « دلولا يفن نم هب

 نع ةيمأ نب لاله ةأرما دلو ىفن مالسلا هيلع هنآ انيور امل ؛ همأب هقحليو دلولا بسن يضاقلا يفنب

 اهب هقحلأو لاله

 ةاكزلا عفدو لبقت ال هنبال هتداهشو لبقت ال هل بألا ةداهش نأ ىتح « ةقفنلاو ثاريملا ىوس بألا

 نم كلذ ريغو « زوجي ال اتبا ناك نإ هنم هتنب جوزت وأ اهابأ هجوزف ىشنأ ناك ولو . زوجي ال هيلإ
 . بسنلا ماكحأ

 دهشأ تارم عبرأ لوقيف « لجرلا مكاحلا رمأي نأ ) :م دلولا يفن يف يأ :ش ( ناعللا ةروصو ) :م

 دلولا ىفنو انزلاب اهفذق ولو ةأرملا بناج يف اذكو « دلولا يفن نم هب كتيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب

 همأب هقحليو دلولا بسن يضاقلا يفني مث ) :م دلولا يفنو انزلا امهب دار :ش ( نيرمألا ناعللا يف ركذ

 هقحلأو « لاله نع ةيمأ نب لاله ةأرما دلو ىفن ) :م ةي يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلا هيلع هنأ يور امل

 نوراه نب دیزی انثدح لاق ىلع نب نسحل ا انثدح : لاق «هننس» یف دواد وب هاور ثیدحلا :ش(اھب

 ةثالثلا دحأ وهو « ةيمأ نب لاله ءاج : لاق سابع نبا نع ةمركع نع روصنم نب دابع انربخأ لاق
 ملف هنذأب عمسو هنيعب ىأرف الجر هلهأ دنع دجوف ءاشع هضرأ نم ءاجف «مهيلع هللا بات نيذلا

 تيأرف ءاشع يلهأ تئج ينإ هللا لوسراي : لاقف ةي هللا لوسر ىلع ادغ مث حبصأ ىتح هجهي

 هيلع دتشاو هب ءاج ام هيي هللا لوسر هرکف ينذأب تعمسو ينيعب تيأرف « الجر مهدنع

 امهاتلك نيتيآلا ... € مهدحأ ةداهشف مه.فنأ الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو# تلزنف

 اجرف كل هللا لعج دق لالهاي :ريشب لاقف ايب هللا لوسر نع يرسف « ( :٦ ةيآلا رونلا)

 .اجرخمو

 التف تءاجف اهيلإ اولسرأ : ال هللا لوسر لاقف « ىبر نم كلذ وجرأ تنك دقو : لاله لاق

 هللاو : لاقف « ايندلا باذع نم دشأ ةرخآلا باذع نأ امهربخأو امهركذو ةي هللا لوسر اهيلع

 دهشا :لالهل ليقف ء امهنيباونعال : ةي هللا لوسر لاقف بذك :تلاقف « اهيلع تقدص دقل

 باذع نإف هللا تا لاله اي : لاق ةسماخلا ناك املف « نيقداصلا نمل هنأ هللاب تاداهش عبرأ دهشف

 ال هللاو :لاقف « باذعلا كيلع بجوت ىتلا ةبجوملا هذه نإو « ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا

 مث « نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلا دهشف اهيلع يندلجي مل امك اهيلع هللا ينبذعي

 يقتا اهل ليق ةسماخلا تناك املف « نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ تدهشف يدهشا اهل ليق

 باذعلا كيلع بجوت ىتلا ةبجوملا هذه نإو « ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذع نإف « هللا

 نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلا تدهشف يموق حضفأ ال هللاو : تلاق مث ةعاس تأكلتف

 اهدلو ىمري الو یمرت الو بأل اهدلو یعدي ال نأ یضقو امهنیب يب هللا لوسر قرفف « نیقداصلا

 نم ناقرتفي امهنآ لجأ نم توق الو هيلع تيبم ال نأ یضقو .دحلا هيلعف اهدلو یمر وأ اهامر نمو
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 ىبأ نعو « قيرفتلاب ءاضقلا هنمضتيف هدوصقم هيلع رفويف دلولا ىفن ناعللا اذه نم دوصقملا نألو

 كفني هنأل ؛بألا بسن نم هتجرخأو همأ هتمزلأ دق: لوقيو قرفي يضاقلا نأ هللا همحر فسوي

 . هرکذ نم دب الف هنع

 جبيثأ حصيرأ بهيصأ هب تءاج نإ» : لاقو « اهنع ىفوتم الو قالط ريغ نم ناقرتفي امهنأ لجأ

 وهف نيتيلإلا غباس نيقاسلا جلدخ اًيلامجإ دعج قروأ هب تءاج نإو « لالهل وهف نيقاسلا شمح
 هللا لوسر لاقف « نيتيلألا غباس نيقاسلا جدلخ اًيلامج ادعج قروأ هب تءاجف « هب تيمر يذلل

 امو ء«رصم ىلع ًاريمأ كلذ دعب اهدلو ناكو ةمركع لاق . “ «نأش اهلو يل ناكل نامألا الول» ةي

 نبا دابع : نعم نبا لاقو . روصنم نب دابعب لولعم وهو «هدنسم يف دمحأ هاورو « بأل ىعدي

 هقثو : حيقنتلا يف لاقو . ردقلا ىلإ اًيعاد اًيردق ناك : نابح نبا لاقو . يردق فيعض روصنم

 . ةرقشلاك يهو ةبهص هنول ولعي يذلا وهو« بهصأ ريخصت - بهيصأ - هلوق . ناطقلا ىيحي
 ةلمهملا ءاحلابو ةلمهملا داصلا حتفو ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب حصرألا ريغصت - حصيرأ - هلوقو

 نوكسو ةزمهلا حتفب جبثأ ريغصت جبيثأ هلوق . يورهلا هلاق ٠ نيسلاب زروجيو « نيتيلإلا ىتانلا وه
 . لهاكلاو نيفتكلا نيب ام يأ جبشلا ىتانلا وهو « ميحل ابو ةدحوملا ءابلا حتفو ةثلثملا ءاثلا

 .امهقيقد يأ ةمجعملا نيشلابو ميملا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب - نيقاسلا شمح - هلوق

 وهو « ةلمهملا لادلابو ةلمهملا نيعلا نوكسو ميجا حتفب - دعج - هلوق رمسأ يأ - قروأ- : هلوق

 ‹ فورحلا رخآ ءايلا ديدشتو ماللاو ميملا فيفختو ميجلا مضب - اًيلامج هلوق . قلخلا ددرتمب ريصقلا

 ةدحوملا ءابلا رسكو ةلمهملا نيسلاب - نيتيلإلا غباس - هلوق . لاصوألا ماتلا ءاضعألا مخضلا وهو

 دوصقم نأل يأ :ش ( ناعللا اذه نم دوصقملا نألو ) :م .اهميظعو اهمئاق يآ « ةمجعملا نيغلابو

 :م هيفن يف :ش ( هدوصقم ):م جوزلا ىلع يأ :ش ( هيلع رفويف دلولا يقف ) :م هناعل نم جوزلا
 لاق اذإ ينعي « قيرفتلاب يضاقلا ءاضق دلولا يفن نمضتب يأ :ش ( قيرفتلاب ءاضقلا هنمضتيف)

 . يفكي امهنيب تقرف

 همأ دلولا تمزلأ يأ :ش ( همأ هتمزلأ دق :لوقيو قرفي يضاقلا نأ فسوي يبأ نعو ) :م

 هنع بسنلا فتني مل كلذ لقي مل ول ىتح :ش ( بألا بسن نم ) :م دلولا يأ :ش ( هتجرخأو) :م

 ناعللاب قيرفتلا ةرورض نم سيل ذإ قيرفتلا نع كفني دلولا يفن نأل يأ :ش ( هنع كفني هنأل ) :م

 ( هركذ نم دبالف ) :م هنع بسنلا يفتني الو ناعللاب امهنيب قرفي هنإف دلولا تام ول امك دلولا يفن

 نب دابع هيفو « هب .. . سابع نبا نع ةمركع نع روصنم نب دابع نع ٩ )۲۲٠١( ناعللا » دواد وب هاور (۱)

 دواد نع يملسألا يبحي يبأ نبا نع ىور روصنم نب دابع : يراخبلا لاق . سلدمو ًادج فيعض وهو روصنم

 هعمس ةمركع نع يورام لكو : نابح نبا لاقو « ةمركع نع اهلعجف اهيسن ابر ءايشأ ةمركع نع نيصحل ا نبا

 . ةمركع ىلع اهسلدف دواد نع ىيحي يبأ نيا نم

 . ءافعضلا ةلسلس هذهو « نيصحلا نب دواد نع ىيحي يبأ نبا نع دابع نع اذه ىلع ثيدحل اف : تلق
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 اذهو اهجوزتي نأ هل لحو .هيلع دحلا دوجوب هرارقإل يضاقلا هدح هسفن بذكأو جوزلا داع نإف

 فذق نإ كلذكو.ميرحتلا وهو هب طونملا همكح عفتراف « ناعلل ًالهأ قبي مل دح امل هنأل ؛امهدنع

 هتأرما فذق اذإو . اهبناج نم ناعللا ةيلهأ ءافتنال تدحف تنز اذإ اذكو « انيب امل هب دحف اهريغ

 جوزلا نعالي ال اذكف « ايبنجأ ناك ول اهفذاق دحي ال هنأل؛ امهنيب ناعل الف ةنونجم وأ ةريغص يهو

 ةداهشلا ةيلهأ مدعل اًتونجم وأ اريغص جوزلا ناك اذإ اذكو . هماقم همایقل

 . ناعللا ىرجيالو هب يفتني دلولا مأ دلو ىفنأاذإ هنأ ىرت الأ « دلولا يفن ركذ نم يأ :ش

 .دلولا يفتنيالو ناعللا يرجي تينز هتآرمال لاقاذإو

 دحلا دوجوب هرارقإل يضاقلا هدح ) :م ناعللا دعب ينعي :ش ( هسفن بذكأو جوزلا داع نإف ) :م

 . هتتصحم فذق ثيح :ش ( هيلع

 ال ةنونيبلا دعب هسفن بذك ول امأ « فذقلا دعب انئاب اهقلطي ملاذإ اذه : « طوسبملا »يفو

 ‹ هيلعدح الو ةنونيبلا دعب كلذ ىتأتي الو « قيرفتلا ناعللاب درصقملا نأل « ناعللا الو دحلا بجي

 ناك هفذق نأل « هيلع دح الو ةنونيبلا دعب كلذ ىتأتي الو « قيرفتلا ناعلل اًبجوم ناك هفذق نأل
 . (اهجوزتي نأ هل لو ) :م نيدحلا بجوي ال دحاولا فذقلاو ناعلل اًبجوم

 نأ زوجيو - امهدنع هسفن بذكأ اذإ باطخ وهو - هلوقل راركت اذه : لمكألا لاق :ش

 دعب جوزلا لح زاوج يأ :ش ( امهدنعاذهو ) :م يرودقلا ظفل انه لقنو « اعيرفت كانه ركذ لاقي

 همكح عفتراف «ناعلل ًالهأ قبي مل دح امل هنأل ):م دمحمو ةفينح يبأ دنع دحلاو بيذكتلاو ناعللا

 . ناعللا عفتراامك :ش ( ميرحتلا وهو ):م هب قلعتملا همكحب ناعللا عفترا يأ :ش ( هب طونملا

 يضاقلا قيرفت دعب هتآرما ريغ يأ :ش ( اهريغ فذق نإ ) :م كلذك لحي يأ :ش ( كلذكو ) :م

 « ناعلل ًالهأ قبي مل دح امل هنأل هلوق هب ديري :ش ( انب ال ) :م هفذق ببسب يأ :ش ( هب دحف ) :م

 ال ليق نإف :ش ( اهبناج نم ناعللا ةيلهأ ءافتنال تدحف تنز اذإ اذكو ) :م هب طونملا همكحبب عفتراف

 امهناصحإ دعب اينز اذإ لجرلاو ةأرملاو ناصحإلا ةفص ىلع ناجوز امهنأ ملع امهنيب ناعللا ىرج

 نأب بيجأ . جوزلل الحم ىقبت نأ كلذ دعبف « تمجر هانعم ثدحف هلوق ناک ذئنیحف « نامج ري

 تنز اهنإ مث « لوخدلا لبق جورتلا دعب انعالتي نأ ةلأسملا روصتو « تدلج - تدح - هلوق ىنعم

 مجرلا ناصحإ طرش نم نأل « ةضحمب تسيل اهنأل « مجرلا نود دلجلا اهدح ناكف « ناعللا دعب

 اهنأ لاحلاو يأ :ش ( ةريغص يهو هتأرما فذق اذإو ):م . دجوي ملو حيحصلا حاكنلا دعب لوخدلا

 ول ) :م ةنونجملاو ةريغصلا فذاق يأ :ش ( اهفذاق دحي ال هنأل « امهنيب ناعل الف ةنونجم وأ ) :م ةريغص

 :ش ( ةداهشلا ةيلهأ مدعل اًنونجم وأ ًاريغص حوزلا نعالي ال اذكف ءاًيينجأ ) :م فذاقلا يأ :ش ( ناك

 . ةريغصلا فذقب نعالي «ةنودملا» يفو . يعفاشلا لاق هبو « اندنع ةداهش ناعللاو
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 يعفاشلا فالخ هيفو « فذقلا دحك حيرصلاب قلعتي هنأل؛ ناعللا هب قلعتي ال سرخألا فذقو

 ينم كلمح سيل: جوزلا لاق اذإو اهب ئردنت دودحلاو « ةهبشلا نع ىرعب ال هنأل اذهو هللا همحر

 رصي ملف « لمحلا مايقب نقيتي ال هنأل -هللا امهمحر- رفزو ةفينح يبأ لوق اذهو « امهنيب ناعل الف
 ةنس نم لقأل هب تءاج اذإ لمحلا يفنب بجي ناعللا :هللا اهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو . اًفذاق

 ‹ فذقلا ققحتيف هدنع لمحل ا انقيت انأل؛ لصألا يف ركذ ام ىنعم وهو ءرهشأ

 . رزعي عستلا نودبو « تخلب اذإ هبلاطتو دحلا هيلعف عست تنب يهو اهفذق ول :“ينخملا» يفو
 اقذاق لعجي الو « ناعل الو دح الف دوهعم اهنونجو « ةنونجم وأ ةيبص تنآو تينز : اهل لاق ولو
 ةنس نيعبرأ ذنم وأ ةيمذ تنأو تينز هلوق فالخب « انزلاب فصوي ال اهلعف نأل « لاحلا يف

 . عماوحلا يف هركذ « رزعي ثيح «ةنس نورشع اهرمعو

 دحك حيرصلاب قلعتي) :م ناعللا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ناعللا هب قلعي ال سرخألا فذقو) :م
 :ش( يعفاشلا فالخ هيفو) :م ةداهشلا ظفل طرتشي ىتح ةداهش هنألو « ةهبشلاب ئردنيف :ش (فذقلا

 (ةهبشلا نع ىرعي ال هنأل اذهو) :م قطانلا ةرابعك سرخألا ةراشإ نأل ء هناعلو هفذق حصي لوقي هنإف
 ةأرملا تناك اذإاذكو « ةهبشلاب عفدنت يأ :ش ( اهب ئردنت دودحلاو) :م سرخألا ةراشإ يأ :ش
 .امهنيب ناعللا يرجي ال ءاسرخ

 :مدحلا الو ناعللا بجي الو يأ :ش (امهنيب ناعل الف ينم كلمح سيل :جوزلا لاق اذإو) :م

 وهو « روث وبأو دمحأ لاق هبو:ش ( رفزو ةفينح يبأ لوق) :م ناعللا بوجو مدع يأ :ش ( اذهو)
 نوكي هلعل :ش ( لمحل ا مايقب نقبتي ال هنأل) :م ىليل يبآ نباو يروثلاو يبعشلاو يرصبلا نسحلا لوق
 . ناعلل ًابجوم نوكي الف :ش ( ًافذاق رصی ملف) :م ًاحیر

 هبو :ش ( رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ لمحلا يفنب بجي ناعللا :دمحمو فسوي وب لاقو) :م
 . ًالوأ ةفينح وبأو دمحأو يعفاشلاو كلام لاق

 هنأل « رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ هلوقب ديق اغنإو . لاحلا يف نعالي فسوي يبآ نعو
 وهو) :م فذقلا دنع لمحلا دوجوب نقيتي ال هنأل « ناعللا بجي ال رهشأ ةتس نم رثكأل هب تءاج اذإ
 رثكأل هب تءاج اذإ هنأل « رهشأ ةتس نم لقأل دلولا ءيجمب هديق يأ :ش ( لصألا يف ركذام ىنعم
 . فذقلا دنع لمحلا دوجوب نقيتي ال هنأل « ناعللا بجي ال رهشأ ةتس نم

 هركذام ءرهشأ ةتس نم لقأل دلولا ءيجمب هديق يأ :ش ( لصألا يف ركذ ام ىنعم وهو ) :م

 ققحتيف ) :م فذقلا دنع يأ :ش ( هدنع لمحلا انقيت انأل ) :م لصألا يف -ىلاعت هللا همحر- دمحم
 نم لقأل تدلو اذإ ةيصولاو ثرإللا مكح تبث اذهلو « ءاوس ةدالولا دعب هيفنو اذهف :ش ( فذقلا

 .هدوجو نقيتب رهشأ ةتس



 سيلف لمح كب ناك نإ : لاق هنأك ريصيف« طرشلاب قلعملاك ريصي لاحلا يف اًقذق نكي مل اذإ :انلق

 دوجول انعالت انزلا نم لبحلا اذهو تينز: اهل لاق نإف . طرشلاب هقيلعت حصي ال فذقلاو « ينم

 هيفني :- هللا همحر- يعفاشلا لاقو ‹ لمحلا يضاقلا فني ملو « اًحيرص انزلا ركذ ثيح فذقلا

 دعب الإ هيلع بترتت ال ماكحألا نأ انلو « ًالماح اهفذق دقو لاله نع دلولا ىفن مالسلا هيلع هنأل

 .يحولا قيرطب لبحلا مايق فرع هنآ ىلع لومحم ثيدحلاو « هلبق لامتحالا نكمتل ةدالولا

 نكي مل اذإ ينعي « ةفينح يبأ ةهج نم باوج اذه :ش ( لاحلا يف اًقذق نكي ملاذإ :انلق ) :م

 ناک نإ :لاق هنأک ریصیف « طرشلاب قلعملاک ریصي ) :م لامتحالاب لاحلا يف اًقذق ينم كلمح سيل هلوق

 ءاقبإ ىلإ ةجاح الو « طرشلا دوجو لبق :ش ( طرشلاب هقيلعت حصي ال فذقلاو «ينم سيلف لمح كب

 ىلإ ال اهئرد ىلإ لاتحي دودحلا نأل «دحلا باجيإ ىلإ ةجاحلا مدعل طرشلا دوجو ىلإ همكح

 ليقو . فذقلا فقوتي الو دلولا لاصفنا ىلإ نافقوتي امهنإف « ةيثصولاو ثرإلا فالخب « اهتابثإ

 ملسن ال انأب : بيجأ . امهنيب ةا هللا لوسر نعال دقو لمحلا يفنب هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نإ

 ‹ لمحلا يفنب اهفذق ىلع لدي ال كلذو « لماح يهو اهفذق هنأ معن « لمحلا يفنب هتأرما فذق هنأ

 ال انزلا حيرصب اًقذاق ناك هنأ ىلع لدي كلذف هتأرما ىلع الجر اندحأ ىأر اذإ لاق ثيدحلا نأل

 ملو ءاحيرص انزلا ركذ ثيح« فذقلا دوجول انعالت ءانزلا نم لمحل ا اذهو تينز :اهل لاق نإف ) : م

 :ش ( الماح اهفذق دقو ءلاله نع دلولا ىفن مالسلا هيلع هنأل هيفنب : يعفاشلا لاقو . لمحلا يضاقلا فني

 . همامتب ةيمأ نب لاله ثيدح بيرق نع انركذ دقو

 نم مكح دلولا يفن نأ ينعي « لمحلا ىلع يأ :ش ( هيلع بترتت ال ماكحألا نأ انلو ) :م

 لاصفنتا لبق يأ :ش ( هلبق لامتحالا نكمتل ةدالولا دعب الإ ) :م هيلع بترتت ال ماكحألاو هماكحأ

 ةيصولاو ثاريملاو بيعلاب درلاك ةدالولا لبق هيلع بترتي لب ليق نإف . دلولا لوصح لبق وأ دلولا
 بيعلاب درلا فالخب « ةهبشلا عم ماقي الف ٠ دحلا ةلزنب حوزلا قح يف ناعللا نأب بيجأو . هب

 . لاحلا يف درفني الو « هلاصفنا ىلع نافقوتي ةيصولاو ثرإلاو ةهبشلا عم تبثي هنأل

 ةماقإ مزلي الئل اهنم دلولا يفنو اهضعب هب داري تبثت ال ماكحألا هلوق نأ باوجلا لصاحو

 ال يبنلا نأ يأ :ش ( هنآ ىلع لومحم ) :م لاله ثيدح يأ :ش (ثيدحلاو) :م ةهبشلا مايق عم دحلا

 ىلإ ثيدحلا بهيصأ هب تءاج نإ: ثيدحلا يف نأ ليلدب :ش (يحولا قيرطب لبحلا مايق فرع) :م

 ًالاله نإ : لاق نم انباحصأ نمو . يحولا قيرطب الإ فرعي ال كلذ لثمو . هانركذ امك « هرخآ

 ‹ كلذ دعب لمحلا ىفن مث ءاهب ينزي اهنطب ىلع ءامس نب كيرش تدجو لاق هنإف « اًصن اهفذق

 لاله ناعل ركنأ دمحأ نأ : يزوجلا نبا لاق . «طوسبملا»ىف اذك « نعال اًصناهفذق ولاندنعو

 لمحلا ناكل لمحلاب ناعللا ناك ولو انزلاب دهشو ءاج ال ب هللا لوسر نعال اإ لاقف ٠ لمحلاب
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 حص ةدالولا ةلآ عاتبتو ةئنهتلا لبقت يتلا ةلاحلا يف وأ ةدالولا بيقع هتأرما دلو لجرلا ىفن اذإو
 فسوي وبأ لاقو « ةفينح يبأ دنع اذه « بسنلا تبثيو نعال كلذ دعب هافن نإو « هب نعالو « هيفن
 حصي الو ةريصق ةدم يف حصي يفنلا نأل ؛سافنلا ةدم يف هيفن حصي : -هللا امهمحر- دمحمو
 نامزلا نأل ؛ريدقتلل ىنعم ال هنأ هلو « ةدالولا رثأ هنأل ؛سافنلا ةدمب امهنيب انلصفف «ةليوط ةدم يف

 وأ « هلوبق وهو « هيلع لدي ام انربتعاف ءةفلتخم هيف سانلا لاوحأو لمآتلل
 سس
 يأ نب ريرج نب دمحم نع لقناذکهو . هبتشي مل مأ هب هبتشا هب قحالریغ جوزلا نع ایفتنم هنم
 يف كشلل لمح وهو « يفتني ال بسنلا نأ ىلع انباحصأ عمجأ :«يدركلا حرش» يفو . ةرغص
 . انباحصأ نيب فالخ الب هعضو لبق لمحلا بسن عطقي ال :عئادبلا» يفو . هدوجو

 يأ :ش ( ةلاحلا يف وأ ) :م هتدلو نيح يأ :ش ( ةدالولا بيقع هتأرما دلو لجرلا ىفن اذإو ) :م
 ةئنهتلا : يرهوجلا لاق « ةئنهتلا عفرب لوهجملا ءانب ىلع :ش ( ةئنهتلا لبقت يتلا ) :م ةلاحلا يف هافن وأ

 هنمو «ءينه وهف بعت ريغ نم تآ رمآ لکو « اًنينهت ةئنهت ةدالولاب هتأانه لوقتو « ةيزعتلا فالخ
 ةلآ ) :م يرتشي يأ لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( عاتبتو ) :م ماللا زومهم هلصأو « اًنيرم اًئينهاولک
 يتلا ءايشألاو « عضوي نيح دلولا تحت شرفي يذلا ء ءيشلاو طامقلاو دشلا لثم :ش ( ةدالولا
 اذه « بسنلا تبثيو نعال كلذ دعب هافن نإو «هب نعالو « هيفن حص ) :م همأ هعضت نيح دلولا اهيف فلي
 .هنع یلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ لوق وهو :ش ( ةفينح يبأ دنع

 دلولا يفنب هتجوز فذق هنأل « ةدملا تلاط نإو دلولا بسن يفنب امهنيب يرجي ناعللا نأ ملعا
 وأ مويب كلذ دعب وأ دلوي نيح ةدالولا ةرضحبب يفنلا ناك نإف ؟ يفتني له دلولا نكل ٠ هسفن نع
 . اذه ريغ ءيشب يف ةفينح وبأ تقوي ملو . يفتني كلذ وحن وأ نيموي

 . مايأ ةعبس ىلإ هيفن حصي هنأ هنع نسحلا ىورو

 هيفن نكمأ ىتم يعفاشلا دنعو :ش ( سافنلا ةدم يف هيفن حصي :دمحمو فسوي وبأ لاقو ) م

 لاقو . رذنملا نباو روث يبأو ديبع يبأ لوق وهو « هبسن همزل هفني ملف « مكاحلا ىلع ةعفارملاب
 لهأ ضعبو بئذ يبأ نباو دمحمو يبعشلا لاقو . ءاش ىتم هيفن جوزلل زوجي حيرشو دهاجم
 :م «شارفلل دلولا» مالسلا هيلع هلوقب اوجتحاو « ناعللا هب بجي نكلو « هيفنب يفتني ال : ةنيدملا

 (ةدالولا رثأ هنأل ؛سافتنلا ةدمب امهنيب انلصفف «ةليوط ةدم يف حصي الو ةريصق ةدم يف حصي يفنلا نأل)
 ال اهنأ ليلدب « ةدالولا ةلاحك سافنلا ةدم طوسبملا» يفو . ةدالولا رثأ سافنلا نأل يأ :ش

 اهيف يلصت الو موصت

 (هيف سانلا لاوحأو لمأتلل نامزلا نأل ؛ ريدقتلل ىنعم ال هنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو ) :م
 وأ هلوبق وهو ) :م يفنلا مدع ىلع يأ :ش ( هيلع لدي ام انربتعاف « ةفلتخم) :م لمأتلا يف يأ :ش
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 ناك ولو ‹ يفنلا نع عنتمم وهف تقولا كلذ يضمو« ةدالولا عاتم هعايتبا وأ« ةئنهتلا دنع هتوكس

 نيدلو تدلو اذإو : لاق . نيلصألا ىلع اهانركذ يتلا ةدملا ربتعت مدق مث « ةدالولاب ملعي ملو اًبئاغ

 حو «دحاو ءام نم اقلخ نامأوت امهنأل ؛امهبسن تبثي يناثلاب فرتعاو لوألا ىفنف دحاو نطب يف

 ال امهبسن تبشي يناثلا ىفنو لوألاب فرتعا نإو « ىناثلا ىوعدب هسفن بذكأ هنأل جوزلا

 راصف فذقلا ىلع قباس ةفعلاب رارقإلاو «هنع عجري ملو « يناثلا يفنب فذاق هنأل نعالوءانركذ

 .اذه اذكف «نعالتلا كلذ يفو ةيناز يه :لاق مث « ةفيفع يه : لاق اذإ امك

 (عنتم وهف تقولا كلذ ىضم وأ « ةدالولا عاتم هعايتبا وأ ) :ماضرلا ليلد هنأل :ش ( ةئنهتلا دنع هتوكس

 مل ةفينح وبأ «لماشلا» يفو . اًتكاس ناك نأب :ش ( يفنلا نع ) :م عنتم جوزلا نأ لاحلاو يأ :ش

 نأل « مايأ ةعبس نع يورو « مايأ ةثالث ربتعا هنأ هنع يكحو لاق « مامإلا ىلإ ضوف لب « تقوي

 اذه «طوسبملا» يفو . مايأ ةعبس دعب ةقيقحلا نوكت انإو « ةقيقحلل دعتسي ةدملا هذه يف

 نكي مل تكسف ةمألا دلوب ىنه اذإ دمحم نع يورو . نوكي ال يأرلاب رادقملا بصن نأل «فيعض

 .ةحوكنملا دلو فالخب « ًالوبق

 اهانركذ يتلا ةدملا ربتعت مدق مث « ةدالولاب ملعي ملو اًبتاغ ) :م جوزلا يأ :ش ( ناك ولو ) :م

 لعجي ةفينح يبأ لصأ ىلعف دمحمو فسوي يبأ لصأو . ةفينح يبأ لصأ يأ :ش ( نيلصألا ىلع

 دعب سافنلا ةدم رادقم يف امهلصأ ىلعو « ةيبسنلا لبقي ام رادقم يف يفنلا هلف « نآلا هتدلو اهنأك

 . ةدالولا ةلاحك مودقلا ةلاح تراصف « هب ملعلا دعب الإ مزلي ال بسنلا نأل « مودقلا

 يناثلاب فرتعاو لوألا ىفنف دحاو نطب يف نيدلو تدلو اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نامأوت ) :م نيدلولا نأل يأ :ش (امهنأل ) :م رهشأ ةتس نم لقأل تدلو اذإ اذه :ش ( امهبسن تبثي

 هعمجو « هدحو دحاو لک هقحتسي ال مسا وهو « دحاو لکل لاقي مأوتلا :ش ( دحاو ءام نم اقلخ

 نإو . ىناثلا ىوعدب هسفن بذكأ هنأل جوزلا دحو ) :م ةقيقح عمجي سيلو عمج مسا وهو « مئاوت

 يناثلا يفنب فذاق هنأل نعالو) :م هسفن بذك يأ :ش ( انركذ امل امهبسن تبثي يناثلا ىفنو لوألاب فرتعا

 نأ يغبني : لاقي امع باوج اذه :ش (قباس ةفعلاب رارقإلاو ) :م يفنلا نع يأ :ش ( نع عجري ملو

 ربتعيف ‹« يناثلا يفن دعب قاب بسنلا توبثب لوألا رارقإلا نأل « فذقلا دعب هسفن بذكأ هنأل دحي

 «دحلا بجيف « باذكإلا تبثي يفنلا دعب رارقإلا دجو ولو «رارقإلا ءادتباب فذقلا دعب رارقأإلا مايق

 . اذهاذكف

 :م ةقيقحلاب رابتعالاو « ةقيقح :ش ( فذقلا ىلع ) :م قباس ةفعلاب رارقإلاو : هلوقب باجأف

 اذكف ) :م بجاو يأ :ش ( نعالتلا كلذ يفو ةيناز يه :لاق مث « ةفيفع يه لاق اذإ امك راصف)

 تام مئامهافت ولف :(طوسبملا»و «طيحملا» يفو . كلذ مكح اذه مكح اذكف يأ :ش(اذه

 دنع بجيو فسوي يبأ دنع ناعللا بجي ال : «يخركلا رصتخم» يفو . هامزل لتق وأ امهدحأ
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 هافنف دلو تدلو ولو . نادلولا همزلو «قافتالاب نعال امهافنف اًتيم امهدحأ تدلو ولو .دمحم
 تءاج ةأرما نأ هنع نسحلا هاور ةفينح يبأ نع «رداونلا» يفو . هامزل مويب رخآ تدلو مث نعالو
 ثلاثلاو لوألا ىفن ولو . هونب مهو نعالي ثلاثلاو لوألاب رقأو يناثلا ىفنف نطب يف دالوأ ةثالشب

 . هونب مهو دحي يناثلاب رقأو

 مل تكسف تدلو اذإو . كلام نع هلثمو « رهش نم لقأ امهنيب نوكي نامأوتلا «ينخملا» يفو
 رايخب لطبي ةفينح وبأ هركذ امو: ةمادق نبا لاقو « يعفاشلا لوق وهو « كلذ دعب هيفن هل نكي
 هبهذم لطبيو لقانلا بهذم كلذو « طلغ هنع هلقنو « توكسلاب لطبي هنأ ينعي ٠ بيعل ايرلا
 . توکسلاب لطبي ال هنإف « لمحل اب

 وأ ‹ كيف هللا كراب وأ كءازج نسحأ : لاق نإ اذكو «همزل هئاعد ىلع نمأف هب ئنه ولو
 نوكي ال دلولا همزل عضوم لكو .همزلي ال يعفاشلا دنعو اندنعاذكو ء دلولا همزل هلثم هللا كقرز
 . مهباحصاو ةعبرألا ةمئألا دنع كلذ دعب هيفن هل

 ولاذكو .ناعلالو دح الف اهانز ركذي ملو « يدلو سيل وأ ينم دلولا اذه سيل : لاق ولو
 . ناعلالو دح ال انزلا ىلع تهركأ لاق ولاذكو . ناعل الو دح ال انزلا ىلع تهركأ : لاق

 مثدلو مأ وأ ةيباتك تناك نإو « يفتني ال ناعللا يف امهو هتجوز دلو ىفن وأ ؛طيحملا» يفو
 ملنإو ءدلولا همزل نيتنس ىلإ ناعللا دعب تدلو ولو . هيفن حصي ال تعضو مث تملسأ وأ تقتعا

 ىلإ تدلو مث دلوب اهنعال ولو اًمكح قلطم هنأل « رهشأ ةتس نيبو هنيب ام همزلي ةدع اهيلع نكي
 ولو . ةثالثلا ةمئألا فالخ هيفو « ةثالث عم انزلاب اهيلع هتداهش لبقيو ةدتعم اهنأل ٠ همزل نيتنس
 ريغ ةثالث دهش ولو . هيلع بجاولا ناعللا هنع طقس هنأل . لبقت ال انزلاب ةثالثلا عم دهش مث اهفذف
 نكي مل تقدص : جوزلا لاقف انزلاب لجر ةأرما فذق ولو . روهشملا ىلع ناعل الو دح الف لودع
 نيع ولو « اًقذاق نوكيف « تلق امك يه تقدص :لوقي نأ الإ ناعل الو دح قدصملا جوزلا ىلع
 يفو . دحي ال: كلامو يعفاشلا لاقو .هياندنع هل دحي فذقلا دح لجرلا بلطو هب اهامر يذلا

 هل لحو « ةفينح يبأ دنع ناعللا طقسي نعالتلا دعب يضاقلا قيرفت لبق تنز :  ةضورلا»
 .اهؤطو

 لاقو ةيرهاظلا لوق وهو « تدحو ناعللا هنع طقس ةقدص ىلع ةنيبلا لجرلا ماقأ ولو
 ةدعلا يف ال نئابلا يف ناعل الو « ال الإو دلو اهعم ناك نإ نعالي : يعفاشلا لاقو . نعالي : كلام
 لهأو زاجحلا لهأو يروثلاو كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو «دحيو اندنع اهريغ يف الو
 ةداتقو ريبج نب ديعسو كلام لاق هبو « اندنع قادصلا فصن اهل بجي ناعللا دعبو «قارعلا
 . لماكلا رهملا اهل بجي ةفينح يبأ خيش ناميلس يبأ نب دامح لاقو «نسحلاو
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 فصن بجيف « لوخدلا لبق قالط امهنيب قيرفتلا : انلقو . اهل قادص ال : يرهزلا لاقو

 .رهملا

 هبسن تبثي ال نعالملا ىعداف لام نع ةنعالملا دلو تام ول «طوسبملا يف : ىرخأ عورف

 تيملادلولا ناك ولو . بألا هثروو بألا نم هبسن تبشي اًتبو اّنبا كرت نإو . دحلا برضيو

 . سكعلا ىلع فالخلا : ليقو . امهل اًقالخ « ةفينح يبأ دنع تبثي هسفن بذكأف دلو اهكراشف

 ىضقي لاملا يفو .ناعللاب ىضقي ال ادهش امدعب اباغ وأ نادهاشلا تام «ةقفلا عماوج» يفو

 دساف حاكن وأ ةهبشب مارحلا ءطولاو ‹ امهنيب نعالي ثيح ادترا وأ اقسف وأ ايمع ولام فالخب

 بسنلا توبث يف لالحلا ءطولاب قحلم وه: لاقو عجر مث « فسوي يبأل اًقالخ ءاهناصحإ طقسي
 بوجوو بسنلا توبث يف لالحلا ءطولا يف الو دسافلا حاكنلا يف ناعل الو « ةدعلا بوجوو

 بجي : دمحأو يعفاشلا لاقو . اندنع ةهبشب ءطولا يف الو هدسافلا حاكنلا يف ناعل الو « ةدعلا

 حاكنلاب امهقاحلإل ناعللاو دحلا هيف فسوي يبأ دنعو . دلولا يفني ناك اذإ امهيف ناعللا

 نأل كلذ دعب اهجوزت ول اذكو « دحلا بجي الو ناعللا طقس اًنالث اهقلط مث اهفذق ولو . حيحصلا

 ال هنأ اوعمجأو . همزلي ءاربتسالا دعب هب رقأ ول دمحأو كلامو ىعفاشلا لاق هيو « دوعي ال طقاسلا

 فذقو ةلبانحلا دنع هجو يف دبؤملا مرحتلا تبثي ال انعالت ولو . دلو ريغب دسافلا حاكنلا يف ناعل

 يعفاشلا دنع ناعل الو دح الو نعالي هيفن ديري دلو امهنيبو « حاكنلا مايق لاح ىلإ اهفاسضأو ةنابملا

 لوق وهو « يتبلا نامثعو نسحلا نع ىوريو ءءاطع لوق وهو ‹ ناعل الو دحیاندنعو . كلامو

 يرهزلاو يعخنلا لاق هبو « نعالي ةيعجرلا هتقلطم فذق ولو .-هنع ىلاعت هللا ىضر- سابع نبا

 نب رباجو رمع نبا لوق وهو « ةيرهاظلاو ديبع وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلامو ةداتقو

 تينز وأ كجوزتأ نأ دعب كتفذق : لاق «ةقفلا عماوج» يفو . ناعل الو : سابع نبا لاقو . ديز

 . نعالي لاحلا يف فذاق وهف كجوزتأ نأ لبق

 ‹ اندنع ناحل الو دح ال اًمارح تئطو وأ تنز مثاهفذق ولو . دحي: كلامو يعفاشلا لاقو

 ةيقبو « رفز دنعو « اندنع هقيرفت ذفن أطح اًنالث امهناعتلا دعب ىضاقلا قرف ولو . ىعفاشلا لاق هبو

 . كلام لاق هبو «هتداعإ بجي الو ًاطخأ طقف ةأرملا ناعلب أدب ولو ىذفني ال ةمئألا

 . دوعي ال اهدعب تملس ولو « اهتدرب ناعللا طقسيو هتداعإ بجي :دمحأو يعفاشلا لاقو

 تبثي يبنجألا دحف « دلولاب يبنجأ اهفذق ىتح انعالتي ملف اهدلو يفنب اهفذق «ةريخذلا» يفو

 . هبذكب مكح اهفذاق دح نأل « كلذ دعب ىفتني الو دلولا بسن
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 هریغو نینعلا باب
 امهنيب قرف الإ و « اهيف اهيلإ لصو نإف ء ةنس مكاحلا هلجأ اتينع جوزلا ناك اذإو

 ( هريغو نينعلا باب) :م

 قالطلاو حاكنلاب ةقلعتملا ءاحصألا ماكحأ ركذ الو . نبنعلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش
 م د ی ارل ب م کس نال قالا اکا نامت هک خرم هوم مکا نا یف عرش
 ةريظح يهو « هنعلا يف سبح اذإ نع نم ءاسنلا نايتإ ىلع ردقي ال نم نينعلاو ءاحصألا مكح
 هركذ نأل اًنينع نينعلا يمس ليقو . دصقي الو ًالامشو اًنيِي نعي هنأل ضرع اذإ نع نم وأ « لبإلا
 . نيينع نينعلا عمجو « ةأرملا نم ىتأملل دصقي الو ًالامشو انيي نعيف « يخرتسي

 . هريغو «برغملا» يف اذكو . هنعلا نيب لاقي الو « نيينعلا نيب نينع نالف : لاقي « رئاصبلا» يفو

 ىلإ لصي ناك ولو « ةلآلا مايق عم ءاسنلا ىلإ لصي ال نم نينعلا ينانيغرملاو ناخ يضاق يفو
 وأ هتقلخ يف فعضل وأ « هب ضرمل كلذو « ضعبلا نود ءاسنلا ضعب ىلإ وأ ركبلا نود بيلا

 هرکذ اذکه < اهقح يف دوصقملا تاوفل اهيلإ لصي ال نم قح يف نينع وهف رحس وأ هنس ربكل
 .ةنسلا لهأ دنع ريثأتو ةقيقح هل رحسلا : لاقو يباجيبسألا

 ىلإ لوغي هوضع ناك نإ هيف نيئعلا سلجيف دراب ءام هيف تسطب ىتؤی يناودنهلا دنعو
 «ینغملا »يفو . نینع هنأ ملع يوزتی الو لوشیال ناک ناو « هيف نعال هنآ ملع یدرتیو ناصقتلا
 . ضرتعااذإ يأ ٠ نع نم ذوخأم جاليإلا نع زجاعلا نينعلا

 . قيرفتلاب ةبلاطملا يف اهل قح ال جرفلا لخاد اهلاخدإ هنكيي ال ةريصق ةلآ «طيحملا» يفو
 . طسبني الو ضبقني ال ندبلا يف عبصألاك وهو « هركذ رشتني ال نم نينعلا :رهاوجلا» يفو

 . يصخلاو هركذ رثكأ عوطقملا بوبجملاك : هلوق

 تقو نم ليجأتلا ًادتباو « اهبلط دعب يأ :ش ( ةنس مكاحلا هلجأ اتينع جوزلا ناك اذإو ) :م
 « هباحصأو يعفاشلاو « هباحصأو ةفينح يبأك راصمألا ءاهقف ىوتف هيلعو « ةنس لجؤي ةموصخلا
 نب ديعسو ةريغملاو دوعسم نباو نامثعو رمع لوق وهو « هباحصأو دمحأو « هباحصأو كلامو
 يعازوألا نمحرلا دبعو نايفسو يعخنلا ميه اربإو ةداتقو رانيد نب ورمعو ءاطعو بيسملا

 نعو - هنع ىلاعت هللا يضر -يلع نع يورو هنعو . دبعلا يف رهشأ ةتس لجؤي ال قاحسإو
 ةسمحخ لجؤي دهعلا ةثيدح تناك ول بيسملا نبا نعو هنعو . دبعلا يف رهشأ ةتس لجؤي كلام
 . رهشأ ةرشع لجؤي لفون نب هللا دبع دنعو . رهشآ

 امهنيب قرف ) :م اهيلإ لصي مل نإو يأ :ش (الإو ) :م مالك الف :ش ( اهيف اهيلإ لصو نإف ) م
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 نألو «- مهنع ىلاعت هللا يضر -دوعسم نباو يلعو رمع نع يور اذكه «كلذ ةأرملا تبلط اذإ
 دب الف ‹ ةيلصأ ةفآل لمتحيو ةضرتعم ةلعل عانتمالا نوكي نأ لمتحيو ‹ ءطولا يف اهل تباث قحلا

 ملو ةدملا تضم اذإف « ةعبرألا لوصفلا ىلع اهلامتشال ةنسلاب اهانردقو ‹ كلذ ةفرعم ةدم نم

 تافف ةيلصأ ةفآب زجعلا نأ نيبت اهيلإ لصي

 - دوعسم نباو يلعو رمع نع يور اذكه) :ماهل قحلا نأل « قيرفتلا يأ :ش ( كلذ ةأرملا تبلط اذإ
 هجرخأف - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخلا نب رمع نع ةياورلا امأ :ش ( - مهنع یلاعت هللا يضر

 نب رمع ىضق :لاق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع رمعم انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع
 . ةنس لجؤي نأ نينعلا يف باطخل ا

 يف ينابيشلا نسحلا نب دمحم ىورو . همصاخت موي نم ليجأتلا نأ ينغلبو :رمعم لاق

 نأ باطخل ا نب رمع نع نسحلا نع يكم ا ملسم نب ليعامسإ انثدح ةفينح وبأ انربخأ «راثآلا» باتك

 اهيلإ لصي ملو لوح ىضقنا املف « ًالوح هلجأف « اهيلإ لصي ال اهجوز نإ : تلاقف هتتأ ةأرما

 امأو . ةنئاب ةقيلطت اهلعجو « امهنيب - هنع ٰنلاعت هللا يضر - رمع قرفف « اهسفن تراتخاف اهريخ

 دلاخ وبأ انثدح «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا اهجرخأف -هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع ةياورلا

 نإف « ةنس نينعلا لجؤي يلع نع كاحضلا نع ريثك نب دلاخ نع قاحسإ نب دمحم نع رمحألا
 . امهنيب قرف الإو اهيلإ لصو

 انثدح اًضيأ ةبيش يبأ نبا اهجرخأف - هنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نبا نع ةياورلا امأو

 دوعسم نب هللا دبع نع ةصيبق نب نيصح نع هيبأ نع ةليمع نب عيبرلا نبا نع نايفس نع عيكو
 . امهنيب قرف الإو عماج نإف « ةنس نينعلا لجؤي : لاق

 ةبوطر نم :ش ( ةضرتعم ةلعل عانتمالا نوكي نأ لمتحيو « ءطولا يف اهل تباث قحلا نألو م

 لصأ يف ينعي :ش ( ةيلصأ ةفآل لمتحيو ) :م كلذكف هتسوبي نم وأ « هداضي اب ىواديف ةدورب وأ

 يأ :ش (اهانردقو) :مةضرتعم وأ ةيلصأ ةفآلا نأ ينعي :ش ( كلذ ةفرعم ةدم نم دب الف ) :م ةقلخل ا

 ةعبرأ ىلع ةنسلا لامشال يأ :ش ( ةعبرألا لوصفلا ىلع اهلامتشال ةنسلاب ) :م ليجأتلا ةدم انردق

 ةعيبط ىلع بطر راح وهو <« ءازوجلاو روثلاو لمحلا يف سمشلا تناك اذإ ام وهو عيبرلا «لوصف

 راح وهو « ةلبنسلاو دسألاو ناطرسلا يف سمشلا تناك اذإ ام وهو « فيصلا ىناثلاو . ءاوهلا

 برقعلاو نازيملا يف سمشلا تناك اذإ ام وهو < فيرخلا ثلاغلاو . رانلا ةعيبط ىلع ساي

 يف سمشلا تناك اذإ ام وهو < ءاتشلا عبارلاو . ضرألا ةعيبط لثم سباي دراب وهو «سوقلاو

 . ءاملا ةعيبط ىلع بطر دراب وهو « توحلاو ولدلاو يدجلا

 تافف « ةيلصأ ةفآب زجعلا نأ نيبت اهيلإ لصي ملو ) :م ةنسلا يأ :ش ( ةدملا تضم اذإف ) :م
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 ‹ امهنيب قرفف هبانم يضاقلا بان عنتما اذإف . ناسحإلاب حيرستلا هيلع بجوو « فورعملاب كاسمإلا
 هنأكف هيلإ فيضأ يضاقلا لعف نأل ؛ةنئاب ةقيلطت ةقرفلا كلتو اهقح قيرفتلا نأل اهبلط نم دب الو

 اغإو ءاندنع خسفلا لبقي ال حاكنلا نكل .خسف وه : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « هسفنب اهقلط

 ةقلعم دوعت ةنئاب نكت مل ول اهنأل اهب الإ لصحي ال- اهنع ملظلا عفر وهو- دوصقملا نأل ةنئاب عقت
 .ةحيحص نينعلا ةولخ نإف « اهب الخ ناك نإ اهرهم لامك اهلو.ةعجارملاب

 يضاقلا بان ) :م ةقرافملا نم :ش ( عنتما اذإف « ناسحإلاب حيرستلا هيلع بجوو « فورعم اب كاسمإلا

 ؛ اهبلط نم دب الو ) :م ملظلا عفدل بصتنا وه يضاقلا نأل « ملظلل اعفد :ش ( امهنیب قرفف «هبانم

 «مكاحلا قيرفت ريغ نم ةقرفلا عقت لهف ةدملا يضم دعب اهسفن تراتخا اذإف «:ش ( اهقح قيرفتلا نأل

 تراتخا نإف : فلتخملا بحاص لاقف انباحصأ نع ةياورلا فالتحخا هيف « قيرفتلا ىلإ جاتحي مأ

 اهسفن تراتخا اذإ اهنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىور : لاق مث « ةياورلا رهاظ يف هنم تناب اهسفن

 . قيرفت ريغ نم ةقرفلا عقت الو امهنيب يضاقلا قرف

 .« يواحطلا حرش »يف اضيأ يباجيبسألا مامإلا ركذ اذك

 ال رثكأ وأ ًارهش وأ ىرخأ ةنس لجؤي نأ ةنسلا دعب يضاقلا جوزلا لأس ول : يشاترمتلا لاقو

 اًنينع هتدجو ولو . لجألا لطبيو « كلذ اهلف تعجر مث تيضراذإف « اهاضرب الإ كلذ لعفي

 . ىضرللاال ناحتمالاو ةبرجتلل نوكي دق كلذ نأل « اهقح لطبي مل اًتامز مصاخي ملو

 خسف : دمحأو يعفاشلا لاقو يروثلاو كلام لاق هبو :ش ( ةنئاب ةقيلطت ةقرفلا كلتو ) :م

 :م هتهج نم ةقرفلا انلو . هباحصأ نم يدرواملا هلاق «بحجلا ىلع سايقلاو « اهتهج نم ةقرف هنأل

 ةقرفلاو ‹ فورعملاب كاسمإلا نع هعانتمال جوزلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ فيضأ يضاقلا لعف نأل)

 الو ىلوأ عمحجلاب لمحل اف « هيف فلتخم خسفلاو « عامجإللا وأ ىلاعت هللا باتكب ةعورشم قالطلاب

 هنأكف ) :م فلتخملا ىلع فلتخملا سايق نوكيف « ةنعلاك بحل ا نأل « بجلا ىلع هسايق ميقتسي

 . هيلإ يضاقلا لعف ةفاضإل هسفنب اهقلط جوزلا نأكف يأ :ش ( هسفنب اهقلط

 ال حاكنلا نكل ) :م حاكنلل خسف امهنيب يضاقلا قيرفت يأ :ش ( خسف وه :يعفاشلا لاقو ) :م

 غولبلا رايخ يف امك كلذ لبقيف دقعلا مامت لبق امأ « دقعلا مامت دعب ينعي :ش ( اندنع خسفلا لبقي

 نأل ؛ ةنئاب ) :م ةقرفلا يأ :ش ( عقتامنإو ) :م دقعلا مات نم عانتما كلذ نأل « ةقاتعلا رايخو

 :م ةقرفلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م ةنئابلاب يأ :ش ( اهب الإ لصحي ال -اهنع ملظلا عفر وهو -دوصقملا

 لوألاامأ . ةقلطم الو جوز تاذ نوكت ال يتلا يهو :ش ( ةعجارملاب ةقلعم دوعت ةنئاب نكت مل ول )

 وهو « ملظلا عفر ذئنيح لصحي الف جوز تحت اهنألف يناثلا امأو . ءطولا وهو « دوصقملا تاوفلف

 .نينعلا ةقرف نم دوصقملا
 نكي ملول هنأل هب ديق :ش ( ةحيحص نينعلا ةولخ نإف « اهب الخ ناك نإ اهرهم لامك اهلو ) :م
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 يف ةأرملاو جوزلا فلتخا ولو. اهيلإ لصي مل هنأ جوزلا رقأ اذإ اذه « لبق نم انيب امل ةدعلا بجتو

 وه لصألاو « ةقرفلا قح قاقحتسا ركني هنأل « هنيمي عم هلوق لوقلاف ابي تناك نإف ء اهيلإ لوصولا

 اهيلإ رظن ركب تناك نإو « ةنس لجؤي لكن نإو « اهقح لطب فلح نإ مث . ةلبحلا يف ةمالسلا
 ال فلح نإف ‹ جوزلا فلحي بيث يه : نلق نإو « هبذك روهظل ةنس لجأ ركب يه:نلق نإف ءاسنلا
 يف ةدئاف ال هنأل « تبلط نإ لاحلا يف امهنيب قرف اًبوبجم ناك نإو ءةنس لجؤي لكن نإو « اهل قح
 دق : لاقو ةنس نينعلا لجأ اذإو . وجرم هأطو نأل نينعلا لجؤي امك لجؤي يصخلاو « ليجأتلا

 تريخ ركب يه: نلق نإف « ءاسنلا اهيلإ رظن تركنأو اهتعماج

 :م هدنع خسف هنأل ةقفنلا الو رهملا نم ءيش بجي ال : يعفاشلا لاقو . رهملا فصن مزلي اهب الخ

 ليجأت يآ :ش ( اذه ) :م رهملا باب يف ينعي :ش ( لبق نم انيب ال ) :م عامجإلاب :ش ( ةدعلا بجتو)
 يف اهب ًارقم ناك ينعي :ش ( اهيلإ لصي مل هنأ جوزلا رقأ اذإ ) :م ةنسلا دعب قيرفتلاو « ةنس نينعلا

 : ةأرملا تلاقو تلصو : جوزلا لاقف :ش ( اهيلإ لوصولا يف ةأرملاو حوزلا فلتخا ولو ) :م . لوألا

 قح قاقحتسا ركني هنأل ؛ هنيمي عم هلوق لوقلاف ابي ) :م ةآرملا يآ :ش ( تناك نإو ):م يلإ لصي مل

 يب نباو رفز لاقو . ةقلخلا لصأ يف ةلآلا ةمالس يأ :ش ( ةلبحلا يف ةمالسلا وه لصألاو ءةقرفلا

 نع :ش ( لكن نإو ) :م رايخ اهل ىقبي الف :ش (اهقح لطب فلح نإ مث ) :م اهلوق لوقلا ىليل

 نإو « هبذك روهظل ةنس لجأ ركب يه نلق نإف ‹ ءاسنلا اهيلإ رظن ًاركب تناك نإو . ةنس لجؤي ) :م نيميلا
 يف ةدحاولاو كلذ دعب :ش ( ةنس لجؤي لكن نإو « اهل قح ال فلح نإف « جوزلا فلحي بيث يه :نلق
 . لضفأ يباجيبسألا يفو . قثوأ عئادبلا يفو . طوحأ ناتنثالاو . يفكت رظنلا

 نإف ‹« جاجدلا ضيب نم ةضيب رغصأ اهجرف يف عفدت : اولاق . ال وأ ركب اهنأ فرعي فيك مث

 . بيثف الإو ركبف رادجلا ىلع لوبت نأ اهب نكمأ نإ: ليقو . ركبف الإو بيث يهف فنع الب تلخد

 بيثلا يف دمحأ نعو . كلذ لعفي اهرمأ يف ءاسنلل كشلا عقو اذإ « يواحطلا حرش »يفو

 جرخي ينم هنآ ىلع اقداصت نإف « رانلاب نحت ينب سيل : تلاقو هجرخأ نإف « ينملا جرخأ هل لاقي

 . نينعلا ينم جورخ مدع بلاغلا نأل « ةنعلا نع هب

 ‹ هاتيصخو هركذ لصؤتسا يذلا وهو ابوبجم جوزلا ناك نإو يأ :ش ( اًبوبجم ناك نإو ) :م
 ال هنأل :ش ( ليجأتلا يف ةدئاف ال هنأل ؛ ةأرملا تبلط نإ لاحلا يف امهنيب قرف ) :م عطقلا وهو بحجلا نم

 ‹ هيتيصخ تللس اذإ ًادودم ءاصخ لحفلا تيصخ نم :ش ( يصخلاو ):م لوصولا هنم ىجري

 مکح همکح ناف :ش ( وجرم هأطو نأل « نينعلا لجؤي امك لجؤي ) :م ةيصحخو ناتيصحخ عمجلاو

 .نينعلا

 ( تريخ ركب يه: نلق نإف « ءاسنلا اهيلإ رظن تركنأو اهتعماج دق: لاقو ةنس نينعلا لجأ اذإو ) :م

 دمحم ركذ اذكه « امهنيب يضاقلا قرف ةقرغلا تراتحخا ولف « اهنيي نودب يضاقلا اهريخي يأ :ش

o۸٦ 



 تريخ لكن نإف جوزلا فلح بيث يه :نلق نإو « ةراكبلا يهو « ديؤمب تديأت نهتداهش نأل

 هانركذ دقو ‹ هني عم هلوق لوقلاف لصألا يف اًبيث تناك نإو ءريخت ال فلح نإو لوكنلاب اهديأتل

 يفو « اهقح نالطبب تيضر اهنأل ؛رايخلا كاذ دعب اهل نكي مل اهجوز تراتخا نإف « ىضم اميف

 كلذ دوجول ناضمر رهشبو ضيحلا مايأب بستحيو « حيحصلا وهو ةيرمقلا ةنسلا ربتعت ليجأتلا
 . هنع ولخت دق ةنسلا نأل؛ اهضرمو هضرمب بستحي الو« ةنسلا يف

 ءاضق ىلإ جاتحي ال ةياورلا هذه ىلعف «هنم تناب اهسفن تراتخا ول : «ىقتنملا» يفو . لصألا يف

 :م توقت يأ :ش ( تديأت) :م ءاسنلا ةداهش يآ :ش ( نهتداهش نآل ) :م ةقرفلا عوقول يضاقلا

 ذإ ‹ ةراكبلا يه نهتداهشل ةديؤملا ىآ :ش ( ةراكبلا يهو ) :م لعافلا مسا نزو ىلع :ش ( ديؤمب)

 تريخ ) :م نيميلا نع يأ :ش (لكن نإف « جوزلا فلح بيث يه نلق نإو ) :م لصألا يه ةراكبلا

 نم تماق وأ جوزلا تراتخا نإف . جوزلا لوكنب ةأرملا ىوعد دييأتل يآ :ش ( لوكنلاب اهديأتل

 اذه نأل « اهرايخ لطب اًميش راتخت نأ لبق يضاقلا ماقأ وأ  يضاقلا ناوعأ اهماقآ وأ اهسلجم

 سلجملا يف اهسفن تراتخا نإف . هلثم اذهف « سلجلاب تقوم كلذو « هتأرما جوزلا رييخت ةلزنمب
 .اهقح نالطبل :ش ( ريخت ال فلح نإو ) :م يضاقلا قرف يبأ نإف « قيرفتلاب جوزلا رمؤي

 هلوق وهو :ش ( یضمامیف هانرکذ دقو « هني عم هلوق لوقلاف لصألا يف اًبیث تناك نِإو ) :م

 نإف ) :م ةلبحلا يف ةمالسلا وه لصألاو « ةقرفلا قح قاقحتسا ركني هنآل « هني عم هلوق لوقلاف

 ةنسلا ربتعت ليجأتلا يفو . اهقح نالطبب تيضر اهنأل ؛ رايخلا كلذ دعب اهل نكي مل اهجوز تراتخا

 . ةيسمشلاب الو ةيرمقلاب ديقي ملو « لصألا يف دمحم قلطأ :ش ( حيحصلا وهو ةيرمقلا

 نب نسحلا ىورو . ةياورلا رهاظ يف ةلهألاب ةيرمق ةنس ربتعيو : «ىواحطلا حرش» يف لاق

 فرصنت ةنسلاو « ةنسلا وه قوطنملا نأل ؛ حيحصلا وهو ةيسمش ةنس ربتعي هنأ ةفينح يبأ نع دايز

 يف يسخرسلا بهذو . مايأب ةيرمقلا ىلع ديزت يهو «ةيسمشلا نم لقأ يهو « اًقلطم ةيرمقلا ىلإ
 لجؤي نينعلا : «هاواتف »يف يجلاولولا لاقو . طايتحالاب ًاذخأ نسحلا ةياور ىلإ «يفاكلا حرش»

 اموي نوتسو ةسمخو ةئامثالث ةيسمشلا يناولحلا ركذو . اًموي رشع دحأب ةيسمش ال ةيرمق ةنس

 اًموي نوسمخو اًعبرأو موي ةئامئالث ةيرمقلاو .موبلا نم ًأءزج نيرشعو ةئام نم ءزجو موي عبرو
 مايأ نع ضوعي ال ينعي :ش ( ناضمر رهشو ضيحلا مايأب ) :م ةدملا يأ :ش ( بستحیو ) م.

 - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نأل كلذو « ليجأتلا ةدم يف ةعقاولا ناضمر رهشو ضيحلا

 ولخت ال ةنسلا نأ مهملع عم ناضمر رهشو ضيحل ا مايأ اهنم اونفتسي ملو ةنس ليجأتلا ةدم اوردق

 . ضيحلا مايأ نم ركذ ام دوجول يأ ش : ( ةنسلا يف كلذ دوجول) :م اهنع

 ببسب ةدملا بستحت ال يأ :ش ( اهضرمو هضرمم بستحي الو ) :م ةنسلا يف ناضمر رهشو

 ابوسحم ضرملا نامز نوكي ال ينعي ‹ ضرملا يأ :ش ( هنع ولخت دق ةنسلا نأل ) :م اهضرمو هضرم
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 :ةسمخلا بويعلاب درت : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو جوزلل رايخ الف بيع ةجوزلاب ناك اذإو

 عبطلاو « اعبط وأ اًح ءافيتسالا عنمت اهنأل ٠ نرقلاو« قترلاو« نونسجلاو «صربلاو « ماذجلا يهو

 لاق ‹ عرشلاب ديؤم

 اذإ فسوي يبأ نعو « رخأ مايأ نم كلذ ضوعي لب « ًاريثك وأ ضرملا ناك ًاليلق ليجأتلا ةدم يف

 نإو « هيلع بستحا رهش فصن نم لقأ ناك نإف « هعم عامجلا عيطتسي ال ًضرم امهدحأ ضرم

 . هيلع بستحي مل رثكأ تناك

 بستحا نيموي وأ اًموي ةنسلا يف حص نإ فسوي يبأ نع ةعامس نبا ىور :  عئادبلا »يفو

 . ةنسلا ةرثكلا ةدم نأ هنع ةياور يفو . بستحي ال ريثك رهشلا قوف ام نأ هنع ةياور يفو . هيلع

 . ىوتفلا هيلعو ‹ هضرم رادقم لجؤي ةنسلا يف ضرم ول دمحم نعو . ةنسلا رثكأ هنع ةياور يفو

 جح ولو . اهتهج نم هنأل « جوزلا ىلع بستحي ال تباغ وأ تبره وأ تجح ول فسوي يبأ نعو
 ةدم هيلع بستحي مل نجسلا ىلإ ءيجملا نم تعنتماو سبح ولو . هيلع بستحا باغ وأ وه

 عضوم نجسلا يف ناكو « عنتمي ملنإو . اهرضحي ملو « اهرهمب يضاقلا هسبح ول اذك « سبحلا

 دعب لجؤي اًمرحم ناك نإ : دمحم لاق« بستحت مل هيف اهأطو نكي مل نإو « هيلع بستحا ةولخ
 ناك نإو . قاتعإلا ىلع ارداق ناك نإ ةعفارملا نيح نم ةدملا ربتعتف رهاظم وهو هتعفار ولو . همارحإ

 ملو هيلإ تفتلي ال ليجأتلا دعب رهاظ ولو . اهيف عامجلا ىلع ةردقلا مدعل نيرهش هلهمأ هنع ًازجاع
 .ةدملا ىلع دزي

 ءاطع لاق هبو :ش ( جوزلل رايخ الف ) :م ناك بيع يأ :ش ( بيع ةجوزلاب ناك اذإو ) :م

 يباطخلا ناميلس وبأو يروثلاو يعازوألاو ىليل يبأ نباو ةبالق وبأو زيزعلا دبع نب رمعو ىعخنلاو
 درت: يعفاشلا لاقو ) :مدوعسم نباو يلع بهذم وهو : « طوسبملا» يفو . يرهاظلا دوادو

 ( صربلاو ) :م ءادوسلا ةرملا راشتنا نم ثدحت ةئيدر ةلع وهو :ش ( ماذجلا يهو ءةسمخلا بويعلاب

 رئاس يف نوكي ابرو ضعب نود ءاضعألا ضعب يف نوكيو « ندبلا يف رهظي ضايب وهو :ش

 مغلبلا ةباغو ةدوربلا ىلإ وضعلا جازم ءوس هببسو « ضيبأ هلك ندبلا رهاظ نوكي ىتح « ءاضعألا
 ةنيب ءاقتر ةأرما : كلوق نمردصم وهو :ش ( قترلاو ) :م لقعلا لاوز وهو :ش ( نونجلاو) :م

 وه « ءارلا نوكسب :ش ( نرقلاو ) :م لابملا ىوس بقن اهل نوكي ال نأب اهعامج عاطتسي ال قترلا
 . هريغ وأ مظع نم جرفلا يف ركذلا كولس نم عنب عنام

 يف سحلا ثيح نم يأ :ش ( اًسح ءافيتسالا عنمن ):م بويعلا هذه نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م

 عابطلا نأل « نونجلاو صربلاو ماذجلا يف عبطلا ثيح نم وأ يأ :ش ( اًعبط وأ ) :م قترلاو نرقلا

 عني يأ :ش ( عرشلاب ديؤم عبطلاو ) :م دالوألا ىلإ يرسي ابرو « ءالؤه عامج نم رفنت ةميلسلا
 لاق ) :م هلوقب هيلإ راشأ « هنم عانتمالا هيف درو ثيح عرشلاب ديأت دقو « عبطلا ثيح نم ءافيتسالا

OAR 



 بجوي ال توملاب ًالصأ ءافيتسالا توف نأ انلو .« دسألا نم كرارف موذجملا نم رف » : مالسلا هيلع

 تارمثلا نم ءافيتسالا نأل اذهو . ىلوأ بويعلا هذهب هلالتخاف « خسفلا

 ديعس نع اقيلعت يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( « دسألا نم كرارف موذجملا نم رف» : مالسلا هيلع

 الو ةريط الو ىودعال » : هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع بيسملا نبا

 . «دسألا نم كرارف موذجملا نم رفو ‹ رفص الو ةماه

 رفي نأ دحأ ىلع بجي ال هنأل حيحص ريغ ثيدحلا اذه : مزح نبا نع ًالقان يكاكلا لاقو

 ولاذهلو « هحلاصمب مايقلاو هتمدخو هضيرمت ىلع باثيو « هدنع سولجلا زوجيو « موذجملا نم
 . حاكنلا خسفني ال نينس دعب كلذ ثدح

 اهحشكب دجوف ةضايب ينب نم ةأرما جوزت هيب يبنلا نأب اًضيأ يعفاشلا لدتسا : تلق نإف

 . يلع متسلد » : لاقو « اهدرف اًضایب

 : ىكاكلا لاقو « قالطلاب درلا وه هيب ىبنلا در نم دارملا نأب اذه نع يزارتألا باجأ : تلق

 بعكل ملعي ال «لوهجم ديزو ‹ كورتم وهو ةرجع نب بعك نب ديز نع ديز نب ليمج ةياور وه
 . دیز همسا دلو ةرجع نبا

 هانعم : يزارتألا لاقو « يكلام وهو « بيبح نب هللا دبع قيرط نم ةبوذكم ةياور هذه : يكاكلا

 . قالطلاب درلا

 يأ :ش (ىلوأ بويعلا هذهب هلالتخاو « خسفلا بجوي ال توملاب ًالصأ ءافيتسالا توف نأ انلو ) :م

 ‹ رهملا نم ءيش طقسي ال ىتح « «خسفلا بجوي ال نيجوزلا دحأ توجب ةيلكلاب ءافيتسالا توف
 نأل ‹ خسفلا بجوي ال هنأ ىلوأ ةروكذملا بويعلا هذهب ءافيتسالا لالتخاف يأ . هلالتخاف : هلوق

 درلا بجوي ال اًدِإو « ةيعيبط ةرفن بجوي هنأ ريغ لصحي لسنلا دوصقمو « ىتأتي انه اه ءافيتسالا

 . امهتايحب فقوتي حاكنلا نأل « فعض فنصملا هلاق اميف : ليق « ةشحافلا حورقلاو رخبلاك

 ۴ ءا :ش ۴ جوت ال ب ي ۴ :م ءطولا ىأ :ش ( ءافيتسالا نأل ) :م خسفلا بج وت ال بويعلا هذه نوك ىأ :ش (اذهو ) :
 ملول هنأ ىرت الأ « حاكنلا دقع يف رثؤي ال ةرمثلا تاوفو حاكنلا تارمث يأ :ش ( تارمثلا نم )

 « اذكه هنع ليقو : لاق مث « ًاعوفرم « رمع نبا نع ديز نب ليمج قيرط نم ۲۱١( /۷) يقهيبلا هجرخأ (0)

 نع هنع ليقو ديز نب ديعس نع هنع ليقو « هانعمب رمع نبا نع ديز نب ليمج نع ايرکز نب ليعامسإ لاق كلذكو

 حصي مل : يراخبلا لاق . بعك نب ديز وأ ديز نب بعك نع ليقو بحك نع هنع ليقو بعك نب هللا دبع
 . هثیدح

 ةيرافغلا ثيدح يف بارطضالاو « ًادج ثيدحلا فيعض : يوخغبلا لاق . هظفح ءوسل هنم بارطضا اذهو : تلق

 . فيعض ثيدحلاف ةلمجل ابو . هنم
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 ء اهل رايخ الف« ماذج وأ «صرب وأ «نونج جوزلاب ناك اذإو . لصاح وهو ‹ نكمتلا وه قحتسملاو
 ررضلل اعفد رايخلا اهل : -هللا همحر- دمحم لاقو .-هللا امهمحر-فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 نأ امهلو « قالطلاب ررضلا عفد نم نكمتم هنأل « هبناج فالخب « ةنعلاو بجا يف امك اهنع
 نالخب امهنأل ؛ةنعلاو بحلا يف رايخلا تبثي امنإو  جوزلا قح لاطبإ نم هيف ال رايخلا مدع لصألا

 هل عورشملا دوصقملاب

 :ش ( نكمتلا وه قحتسملاو ) :م اهيف خسفلا قح هل نكي مل ةشحاف حورق وأ رفد وأ رخبل فوتسي
 :ش ( لصاح ) :م ءطولا نم نكمتلا يأ :ش ( وهو ) :م ءطولا نم نكمتلا وه دقعلاب قحتسملا يآ

 . روصلا عيمج يف
 دري الو «قشلاو قتفلابف نرقلاو قترلا يف امأو « رهاظف نونجلاو صربلاو ماذجلا يف امأو

 ‹ دقعلا مامت نم عانتما كلذو « دقعلا مات لبق خسف كلذ نأل < غولبلا رايخو ةرافكلا مدعل خسفلا

 ال حاكنلاو مامتلا لبق اهيلع كلملا دايدزا نم عانتما كلذ نأل « ةقاتعلا رايخب خسفلا كلذكو

 امك « بويعلا هذهب خسفي الف « ةلاقإلاب خسفلا لمتحي ال هنأ ىرت الأ « همامت دعب خسفلا لمتحي

 . للشلاو ىمعلاو رفدلاو رخبلاو برجلاو ةنامزلا نم رخألا بويعلاب خسفي ال

 «ةروكذملا بويعلاب درلا اوصحخ دقف نويعفاشلاو نويكلاملا امأ : « ىلحملا » يف مزح نبا لاق

 يف لقن الو ةبقرلا كلم لقن هنإف « هفالخ عيبلاو عيبلا حاكنلاب هبشي فيكف « عيبلاب مهسايق لطبف

 عامجب سفنلا بيطت ال : اولاقو « حصيال عيبلاو « لدب ركذ ريغ نم حصي حاكنلاو « حاكنلا

 . ءطولل امهجوزي امنإو « ءانرقلاو ءاقترلا عامج ىلع ردقي الو « ةموذجم الو ءاصرب

 ءامكبلا ءامصلا ءاهوشلا ةزوجعلا حاكن نإف « طرشب سيل عامجلا ىلع سفنلا بيط : انلق

 كشال اع اذهو « زوجي ءابطألادنع هنم ءارب ال لسلاو قدلاب ةضيرم وأ ةنس ةئام اهرمع ءايمعلا

 نظ تأي ملو « ناسحإب حيرست وأ فورعملاب كاسمإلا وهو هب ىلاعت هللا رمأ ال ءالقعلا نم هيف

 . هدنع فقوتي ال امیف حیحص

 ‹ فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اهل رايخ الف « ماذج وأ « صرب وأ « نونج جوزلاب ناك اذإو ) :م

 بحمل ا يف امك ءاهنع ررضلل اعفد ) :مدمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( رايخلا اهل :دمحم لاقو

 قيرط ال ثيح « اهنع ررضلل اعفد ريختف « ةنعلاو بحلا يف رايخلا اهل ناك امك يأ :ش ( ةنعلاو

 :ش ( قالطلاب ررضلا عفد نم نكمتم ال هنأل ) :م جوزلا بناج يأ :ش ( هبناج فالخب ) :م « هاوس اهل

 . هنع ررضلا عفدني قالطلاب نأل

 قح لاطبإ نم هيف امل رايخلا مدع لصألا نأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 هل عورشملا دوصقملا فالخب امهنأل ةنعلاو بحل ا يف رايخلا تبثب امن إو ) :م حاكنلا عفرب :ش ( جوزلا
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 باوصلاب ملعأ هللا و « اقرتفاف هب ةلخم ريغ بويعلا هذهو « حاكنلا

 حاكنلا ةيعرش ال ءطولا وه دوصقملا كلذو ‹ هلجأل حاكنلا عرش يذلا دوصقملا يأ :ش ( حاكنلا

 سيقملا قرتفا يأ :ش ( اقرتفاف ) :م ءطولاب يأ :ش ( هب ةلخم ريغ بويعلا هذهو ) :م ءطولا لجأل

 . ةنعلاو بحلا وهو هيلع سيقملاو صربلاو ماذحلاو نونجلا وهو

 ملو «تارمثلا نم ةسمخلا بويعلا نم ةأرم اب ناك اذإ اميف ءطولا فنصملا لعج : ليق نإف

 . مكحت وهو « نيعضوملا رابتعاب كلذ نوكي ال نأو « حاكنلا هل عورشملا دوصقملا نوكي نأ

 امنإو « هدارب كلذ سيلو « ءطولاب حاكنلا هل عورشملا ريسفت نم اشن لاؤسلا اذه نأب : بيجأ

 . ملعأ هللاو ةثالثلا بويعلا فالخب « هب نالخي امهو « نكمتلا هب دارملا



 ةدعلا باب

 ( ةدعلا باب ( م

 هوجو ركذب اهبقعأ هريغو قالطلاب ةقرفلا رثأ ناك الو « ةدعلا مكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 . رثؤملا بقعي رثألا نأل « ةدح ىلع باب يف قيرفتلا
 ةعتملا كلم لاوز دنع ةأرملا مزلي صبرت ةعيرشلا يفو < ةأرملا ءارقأ مايأ ةغللا يف ةدحعلاو

 وأ حاكنلا لاوز دعب ةأرملا صبرت نع ةرابع يه : ليقو « توملا وأ ةولخلا وأ لوخدلاب ادكأتم

 : قالطلا ) 4 ةدعلا اوصحأو > : ىلاعت هللا لاق « هتيصحأ يأ « هدعأ ءيشلا تددع لاقيو «ةهبش

 لاملا نم رهدلا ثداوحل هتددعأ ام اًضيأ ةدعلاو « رمألل ؤيهتلاو دادعتسالا مضلاب ةدعلاو ١( ةيآلا

 يمسو « دودعملا ىنعجب ةدعلا عفانملا» يفو « ددعلا نم ةرملل مسا حتفلاب ةدعلاو « حالصلاو

 . عرشلا يف اهيلع ةبورضملا مايألا دعت اهنأل اهب صبربتلا نامز

 نوكت يهو لجأ ىلإ ةتباث تامرح اهنكرو « توملاب وأ لوخدلاب دكأتم حاكن ةدعلا ببسو

 اهتخأو ريغلا زاوج مدع اهمكحو « هريغ قالطب ةقرفلا هطرشو « لمح عضوو ضيحو روهشب
 تيبلا نع جورخلاو ةنابملا يف بيطتلاو ةنيزلاك اهتاروظحمو « اهارجم يرجي امو « اهاوس عبرأو

 . امومع

 ‹ ضيحلا تاذ ةقلطملا رحلا ةدع ىهو « ءورق ثالثب ةدع « اهجو رشع ةعبرأ ىلع ةدعلاو

 ةعبرأب ةدعو « ةريبك وأ تناك ةريغص ضيحت ال يتلا ةقلطملا ةرحلا ةدع يهو رهشأ ثالثب ةدعو

 ةمألا ةدعو « مايأ ةسمخو نيرهشب ةدعو «اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع يهو « ماي ةرشعو رهش

 عبرأ يف روصتت يه « مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأو ضيح ثالثب ةدعو «اهجوزاهنع ىفوتملا
 تناك وأ « هنع ٹثرت اهتدع يف تام مث ضيرم وهو « انئاب اًقالط ةرحل ا هتجوز قلط نميف « عضاوم
 نهنم ةدحاو لك ىلع بجي نايبلا لبق تامف « قلاط نكادحإ :لاقف « عبرأ وأ ثالث وأ ناتأرما هل

 تامف رخآل ةحوكنم يه لجرل دلو مأو « ضيح ثالث اهيف لمكتسيف « ارشعو رهشأ ةعبرأ

 رهشأ ةعبرأ اهتدعف ًالوأ تام امهيأ ملعي الو مايأ ةسمخو نارهش اهتوم نيبو «جوزلاو ىلوملا
 . ضيح ثالث اهيف لمكتستف مايأ ةرشعو

 اهيف لمكتست ارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدعف ًالوأ تام نم الو ناك مك اهتوم نيب نأ ملعي مل نإو

 ضيح ال ارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع: ةفينح يبأ دنعو « دمحمو فسوي يبأ دنع ضيح ثالث

 ال ارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدعف مايأ ةسمخو نيرهش نم لقأ امهتوم نيب نأ ملع نإ كلذكو « اهيف
 مث يعجر قالط نم هنم ةدع يف وأ جوز تحت يهو الوأ ىلوملا تام نإو ‹« فالخ الب اهیف ضیح

 ةدع اهمزلت ال نئاب قالط نم ةدعلا تناك نإو « مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأب دتعتف جوزلا تام

  ًالماح تناك اذإ لمحلا عضوب قاتعلاو ةافولاو قالطلا ةدع يهو « لمحلا عضوب ةدعو .ةافولا

o4۲ 



 نمت ةرح يهو قالط ريغب امهنيب ةقرفلا تعقو وأ اًيعجر وأ اتئاب اًقالط هتأرما لجرلا قلط اذإو
 ؛ءارقأ ةثالث اهتدعف ٠ ضيحت

 هب تءاج نإو ‹ لمحلا عضوب ةدعلا يضقنتو « هبسن تبث اهقلط موي نم نيتنس ىلإ لمحلا يقب نإف

 نإ اهتقفن درتستو ‹ رهشأ ةتس دعب ةدعلا ءاضقناب مكحيو « هبسن تبثي ال مويب نيتنس نم رثكأل
 . دمحمو ةفينح يبأ لوق يف اهتضبق تناك

 «ةنس نيتس ىلإ ةدعو « هبسن تبثي مل نإو « لمحلا عضوب اهتدع يضقنت : فسوي وبأ لاقو

 مث ‹ رهشأ ةثالثب دتعت مث نيتس اهنس ريصي نأ ىلإ ريصت قالطلا دعب اهضيح عطقني نأ هتروصو
 دتعت مث ةنس نيتس اهنس ريصي نأ ىلإ ريصت ضيحلا عطقنا مث نيردقب تدتعا ول كلذكو « جوزت
 نإو ‹ نهتداعب ذخؤي ةنس نيتس لبق ضيحلا عاطقنا اهتاوخأو اهمأ ةداع تناك نإو « رهشأ ةثالثب

 . نيتسب ذخؤيو ‹« كلذب ذخؤي ال نيتس دعب مدلا عاطقنا نهتداع تناك

 اهقلط ةريغص ةدع يهو « اهدعب ضيح ثالثو اًموي نيرشعو ةعستو نيرهش ىلإ ةدعو
 وأ ‹ اهتدع يضقنت ال ضيح ثالث ضحت ملام تضاح مث اًموي الإ رهشأ ةثئالث تضمف اهجوز

 يضقنت ال ضيح ثالث ضحت مل امف ‹ تضاح مث اًموي الإ رهشأ ةئالثب تدتعاف ةسئاي تناك

 ‹ حاكنلا عفري ال اهجوز نارقأ تي ملام دوقفملا ةأرما ةدع يهو « رمعلا عيمجب ةدعو «اهتدع

 الإ ضيح ثالثب ةدعو « ةنس نيرشعو ةئام ىلإ : مهضعب لاقو « ةنس ةئام ىلإ : مهضعب لاق

 « مايأ ةسمخو نيرهشو اًموي الإ نيأرقب ةدعو < اًرشعو رهشأ ةعبرأ اهمزلي جوزلا تامف اًموي

 نارهش اهمزلياهجوز تامف نيموي الإ نيأرقب تدتعاف ةيعجر ةمألا هتأرما لجرلا قلط هتروصو

 . مايأ ةسمخو

 ءىطو وأ اهنع تام وأ هدلو مأ قتعأ لجر هتروصو < ةافولاو ةايحلا يف ضيح ثالثب ةدعو

 مأ تسيآ نإف « ءارقأ ةثالثب هنع دتعت اهنع تام وأ امهنيب قرفف دقع ةهبش وأ دساف حاكن يف ةأرما

 ةافولا يف رهشآ ةثالثب نهتدعف ريبك وأ ريخغص نم دقع ةهبش وأ دساف حاكن يف ةءوطوملاو هدلو

 . «هقفلا ةنازخ» يف ثيللا وبأ هركذ اذك « اعيمج ةايحلاو

 : خسنلا ضعب يف ركذي مل : يكاكلا لاق :ش ( اًيعجر وأ اتئاب اًقالط هتأرما لجرلا قلط اذإو ) :م

 رثكأ يف عضوملا اذه يف اًيعجر وأ :هلوق ركذي مل : يزارتألا لاقو « هركذ نم دب الو اًيعجر وأ

 امهنيب ةقرفلا تعقو وأ ) :م ةعجرلا باب يف هتدع رادقمو « همكح رم يعجرلا قالطلا نأل « خسنلا

 هبحاص نيجوزلا دحأ كلمو ةرافكلا مدعو ةقاتعلاو غولبلا رايخب ةقرفلا يهو :ش ( قالط ریغب

 ضيحت نمم) :م ةنئاك ةرح ةأرملا نأ لاحلاو يأ :ش ( ةرح يهو ):م ةدرلاو تئافلا حاكنلا يف ةقرفلاو

 لوخدلا ركذي و « اذإ هلوق باوج ةلمحجلاو هربخ :ش ( ءارقأ ةئالث ) :م هلوقو « أدتبم :ش ( اهتدعف

 لوخدملا ريغ ىلع بجت ال ةدعلا نأل « لوخدلا حاكنلا يف لصألا ذإ لصألا ىلع ءانب قالطلا يف
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 اذإ ةقرفلاو . (۲۲۸ ةيآلا : ةرقبلا) € ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو : ىلاعت هلوقل

 ةقرفلا يف محرلا ةءارب نع فرعتلل تبجو ةدعلا نأل؛ قالطلا ىنعم يف يهف قالط ريغب تناك

 اندنع ضيحلا :ءارقألاو « اهيف ققحتي ىنعملا اذهو حاكنلا ىلع ةئراطلا

 :ش ( ۲۲۸ ةيآلا : ةرقبلا ) (( ءورق ةئالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو # :ىلاعت هلوقل ) :م ؛ صنلاب اهب

 مالكلا لصأو « رمألا ىنعم يف ربخ يهو «ضيحلا تاوذ نم نهب تالوخدملا نهب دارملاو

 يف رمألا جارخإو « هركذ نع ينغتساف « فوذحم رمألا مال نونكلا لاق ‹ تاقلطملا نصبرتيلف

 يف مهلوق هوحنو <« هلاثتما ىلإ ةعراسملاب ىقلتي نأ بجي ام هنأب راعشإو « رمألا ديكأت ربنلا ةروص

 ربخم وهف « ةمحرلا تدجو اغأك « ةباجتسالاب ةقث ربخلا ةروص يف جرحأ هللا كمحري ءاعدلا

 ءديكأتلا كلذ نكي مل تاقلطملا صبرتي ليق ولو « ديكأتلا ةدايز ىلع لدي أدتبملا ىلع هؤانبو « اهنع

 نهل جييهت سفنألا ركذ يفو « ةيلعفلا فالخب ‹« تابثلاو ماودلا ىلع لدت ةيمسالا ةلمجلا نأل

 ‹ نهسفنأ نعمقي نأ نرمأف « لاجرلا ىلإ حماوط نهسفنأ ذإ تعنلا ةدايزو ‹«صيبرتلا ىلع

 ةدم نصبرتي يآ « فرظلا ىلع ةثالث بصتناو ٠ صبرتلا ىلع اهنربجيو حومطلا ىلع اهنبلغيو

 نيعمجلا دحأ لامعتسا زاوجل ءارقألا يه يتلا ةلقلا نود ةرثكلا عمج ىلع زيمملا ءاجو « ءورق ةثالٿ

 هيلع رثوأف « ءارقألا نم ءرق عمج نم رثكأ ءرقلا لعلو « ةيعمجلا يف امهكارتشال رخآلا ناكم
 . لمهملا ةلزنم لامعتسالا ليلقل ًاليزنت

 يف يهف ) :م قالطلا ريغ ةقرفلا نأ بيرق نع رم دق :ش ( قالط ريغب تناك اذإ ةقرفلاو ) :م

 ةقرفلا يف ) :م بسللا هبتشي ال ىتح :ش ( محرلا ةءارب نع فرعتلل تبجو ةدعلا نأل ؛قالطلا ىنعم

 اذإ اميف اذه نكل « قالط ريغب ةقرفلا يف يأ :ش ( اهيف ققحتي ىنعملا اذهو « حاكنلا ىلع ةئراطلا

 ‹ قالط ريغب وأ قالطب ةقرفلا تناك ءاوس « اهيلع ةدع ال ةلوخدملا ريغ نأل « ةلوخدم ةأرملا تناك

 مهوتل اًناسحتسا اًطايتحا ةدعلا قح يف ةحيحص وأ تناك ةدساف لوخدلاك تلعج ةولخلاو

 . لغشلا

 نب ذاعمو بعك نب ىبأو ةلدابعلاو ةعبرألا ءافلخلا لوق وهو :ش ( اندنع ضيحلا :ءارقألاو ) م

 دواد وبأ دازو « يرعشألا ىسوم يبأو تباث نب ديزو تماصلا نب ةدابعو ءادردلا ىبأو لبج

 . مهنع ىلاعت هللا يضر سيق نب هللا دبعو ىنهحلا ادبعم ىئاسنلاو

 نب كيرشو يح نب نسحلاو ريبج نب ديعسو بيسملا نباو ءاطعو سوواط لوق وهو

 دهاجمو ةعيبرو ةديبع يبأو ةمرش نباو يعازوألاو يروثلاو يرصبلا نسحل او يضاقلا هللا دبع

 . رهاظلا باحصأو دمحأو قاحسإو يدسلاو ةمركعو كاحضلاو ةداتقو لتاقمو

 هيلإو يزارلا ركب وب لاقو « رباكألا لوقب تفقو مث راهطألا لوقأ تنك : دمحأ لاقو
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 نبا هلاق اذك ‹ دادضألا نم وه ذإ ام هيف ةقيقح ظفللاو . راهطألا : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ؛ عمجلا ظفلب ًالمع امإ « ىلوأ ضيحلا ىلع لمحلاو  كارتشالل ةلمج امهمظتني ال و « تيكسلا

 اعمج قبي مل رهط يف عقوي قالطلاو راهطألا ىلع لمح ول هنأل

 . ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت ملام هتأرماب قحأ لجرلا نأ ةباحصلا

 هبو ‹ راهطألا يه ءارقألا يعفاشلا دنع يأ :ش ( راهطألا -هللا همحر -يعفاشلا دنعو ) :م

 .-مهنع ىلاعت هللا يضر تباث نب ديزو رمع نباو ةشئاع نع كلذ ىوريو « كلام لاق

 ةثلاثلا ةضيحلا نم رهطت ملام اهتدع يضقنت ال رهطلا يف اهقلط اذإ اميف فالحل ا ةدئافو

 ةضيحلا يف تعرش امك ينعي « ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا نم ةرطق ىرت امك رهطت هدنعو «اندنع

 . ةثلاثلا

 ( وه ذإ ) :م ضيحلاو رهطلا يف يأ :ش ( امهيف ةقيقح ) :م ءورقلا ظفل يأ :ش ( ظفللاو ) :م
 نبا هلاق اذك ) :ماعيمج رهطلاو ضيحلا ىنعجب ءاج :ش ( دادضألا نم ) :م ءرقلا ظفل يأ :ش

 . ةغللا لهأ نم هريغو :ش (تيكسلا

 الو) :م راهنلاو ليلل مرصلاو رونلاو ةملظلل فوجلاك دادضألا نم وه : يرهوجلا لاقو

 نيب كرتشملل مومعال هنأل :ش ( كارتشالل ةلمج ) :م نيينعملا لمشي الو يأ :ش ( امهمظتني

 اهيلع دحأ هلمح امو ءةباحصلا يف ةيآلا نم دارملا يف فالتخالا عقو هنألو « عامجإلاب دادضألا

 . اهمظتني ال هنأ يف عامجإلا لحم لحف

 نم لوق يفن ىلإ ةراشإ دادضألا نم هنوكب فنصملا ضرغ نوكي نأ دعبي الو : لمكألا لاقو
 ناك املف ‹ اهيفني دادضألا نم هنوكو « ةبسانم نم زاجملل دب ال هنأل « امهدحأ يف زاجم هنإ لاق

 : هلوقب راشأ كلذك رمألا

 ( عمجلا ظفلب المع امأ ) :م هلوقوهو اهدحأ ةريثك ناعمل :ش ( ىلوأ ضيحلا ىلع لمحلاو ) :م
 ءارقأ هعمجو « يرهوجلا لاق اذك « فاقلا حتفب « ءرق عمج ةيآلا يف روكذملا ءورقلاب ينعي :ش

 لمعلا هجوو «يرشخمزلا هلاق « اًضيأ فاقلا مضب يورو . فاقلا حتفب يبقلا لاق اذكو « ءورقو

 قبي مل رهط يف عقوي قالطلاو « راهطألا ىلع لمح ول هنأل ) :م « ةثالث عمجلا لقآ هنأ عمجلا ظفلب

 ء رهطلا ىلع ال ضيحلا ىلع لمحلا دنع ققحتي اغإ كلذو « ةثالث عمحلا لقأ نأ هنايب :ش ( اعمج

 ءراهطألاب لوقي نم دنع ءارقألا نم بستحم وه مث « رهطلا يف عقوي نأ قالطلا يف ةنسلا نأل

 هءورق ةثالث # ىلاعت هلوقو « ةثالثلا ظفل ال ثلافلا ضعبو نيأرق اهتدع ةدم ذئنيح نوكيف

 . ناصقنلا لمتحي ال وهو « دارفنالا ىلع مولعم ىنعمل عضو هنوكل صاخ

 رهشأ جحلا # : لجو زع هلوق يف امك « ثلاثلا ضعبو نيتنثا ىلع قلطي عمجلا : تلق نإف
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 قحليف ء(ناتضيح ةمألا ةدعو»: مالسلا هيلع هلوقل وأ دوصقملا وهو ‹ محرلا ةءاربل فرعم هنأل وأ

 يئاللاو # : ىلاعت هلوقل رهشأ ثالث اهتدعف ربك وأ رغص نم ضيحت ال نمم تناك نإو . هب اًنايب

 . ٤( ةيآلا : قالطلا) (ةيآلا  مكئاسن نم ضيحملا نم نسئي

 . ثلاثلا ضعبو نارهش دارملاو « (۱۹۷ ةيآلا : ةرقبلا) € تامولعم

 نأ عم «هريغ هيلع ساقي الف « عامجإلاب لصألا فالخ ىلع تبث زاجملا قيرطب اذه :تلق
 ظفل وهو <« ةثالثلا وهو « ددعلاب نورقم انهو « ددعلاب نورقم ريغ عيمج يف ميقتسي امنإ كلذ
 . هریغ لمتحی الف مولعم ددعل صاخ

 (محرلا ةءاربل فرعم ) :م ضيحلا نأل وأ يأ :ش ( هنأل وأ ) :م : هلوقب يناثلا ىنعملا ىلإ راشأو

 الف ناعمتجيف « دتمم رهط لمحلا نأل « رهطلاب ال ضيحلاب لصحي محرلا ءاقب فيرعت ذإ :ش

 . ( دوصقملا وهو ) :م لئاح وأ لماح اهنأب فيرعتلا لصحي

 :م ب يبنلا لوقل وأ يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل وأ ) :م : هلوقب ثلاثلا ىنعملا ىلإ راشأو :ش

 ةعبرأب قالطلا عاقيإ باب لبق قالطلا باتك يف ىضم دق ثيدحلا اذه :ش ( ناتضيح ةمألا ةدعو)

 ‹ ضيحلل مسا ءورقلا نأ ىلع هب لدتسا فنصملا نأ لصاحلاو « كانه هيف مالكلا ىنعمو « رطسأ

 ثيدحلا اذه يأ :ش ( قحليف) :م ضيحلا ىلإ رهطلا نم لقنلا يف ال فيصنتلا يف رثؤي انإ قرلا نأل

 ىلع ةدايزلا هب حلصي ال ناك نإو « دحاولا ربخ هنأ هنايب « نايبلا ثيح نم يأ :ش ( هب اًنايب ) :م

 اهتدع)»:مالسلا هيلع هلوق ناكف .كارتشالاو لامجإلا نم هيف امل اًنايب حلصي ىلاعت هللا باتك

 . ةدارملا يه ةضيحلا تناكف 4 ءورق ةثالث# : ىلاعت هلوق يف كرتشملل اًتايب « ناتضيح

 ضيح ثالث ماقم موقت :ش ( رهشأ ةثالث اهتدعف ربك وأ رغص نم ضيحت ال نمم تناك نإو ) م

 (ةيآلا مكئاسن نم ضيحملا نم نسي يئاللاو # ىلاعت هلوقل عامجإلاب اذهو « ضيحت ال يتلا يف

 نهتدعف متبترا نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نسئي يئاللاو : ىلاعت هلوق وهو . :ش ( ٤ ةيآلا : قالطلا)

 تاغلابلا مد يف متككش نإ 4 متبترا نإ :  ىلاعت هلوق ةروكذملا ةلالدلل فذح نكل 4 رهشأ ةثالث

 . ىلوأ اهريغف هذه اهل باترملا ةدع ناك اذإف « ةضاحتسالا مد وأ ضيحلا مد وه سأيلا غلبم

 دح يف اوفلتخاو «نضحي ال مأ نضحي اوملعي مل نإ :لاق دهاجم نع يراخبلا ىورو

 تأر نأب ردقم : ةياور يفو ٠ءيشب ردقم ريغ سايإلادح :«ىرغصلا ىواتفلا »يفف « سايإلا

 ال ريدقتلا ةياور ىلعو « اًضيح نوكي ريدقتلا مدع ةياور ىلعف « ًاضيح نوكي له « امد كلذ دعب

 سمخ تايمورلا يف : دمحم لاقف « تاياورلا تفلتخا ريدقتلا ةياور ىلعف « اًضيح نوكي

 نم : ةفينح يبأ نعو . ارسكت عرسأ تايمورلا نأل « ةنس نوتس تادلوملا يفو « ةنس نوسمخو

 نع يور اذكهو « نوسمخ : ينارفعزلاو لتاقم نب دمحم لاقو . نوتس ىلإ نيسمخو سمخ
 . يروثلا نايفسو كرابملا نب هللا دبع لاق اذكهو « اهنع ىلاعت هللا يضر ةشتاع
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 هلوقل اهلمح عضت نأ اهتدعف ًالماح تناك نإو .ةيآلا رخآب ب ضحت ملو نسلاب تغلب يتلا اذكو

 ةمأ تناك نإو ٤( ةيآلا :قالطلا ).€ نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو# : ىلاعت

 فصنم قرلا نألو ««ناتضيح اهتدعو ناتقيلطت ةمألا قالط»: مالسلا هيلع هلوقل ناتضيح اهتدعف

 ‹ نيتضيح تراصف ‹ تلمكف ًازحتت ال ةضيحلاو

 نيسمخ ةأرملا تغلب اذإ : تلاق اهن اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع يور : يكاكلا لاقو

 اهندب بيكرتب ربتعي ليقو ‹ ىوتفلا هيلعو « نسحلا ةياور يهو « دلت ال يأ « نيع ةرق ىرت ال ةنس
 ‹ ةنس نوعبسو : ءافصلا لاقو « ةيسراف الإ نيتسل دلت ال ليقو « لازهلاو نمسلاب فلتخت اهنإف

 ول ريدقتلا مدع ةياور ىلعو «ةريغصلا هارت يذلا مدلاك اًسضيح نوكي ال اًمد كلذ دعب تأر اذإف

 . يباجيبسألا هركذ « اندنع راتخملا وهو « رهشألا لطبت ال مدلا تأر مث رهشألاب تدتعا

 سمخب نسلاب تغلب يتلا ةأرملا ةدع رهشأ ةثالثب اذكو يأ :ش ( نسلاب تغلب يتلا اذكو ) :م

 ( ضحت ملو ) :م ةفينح يبأ لوق ىلع ةنس ةرشع عبسو « دمحمو فسوي يبأ لوق ىلع ةنس رشع
 4( نضحي مل يئاللاو # : ىلاعت هلوق وهو :ش ( ةيآلا رخآب ):م ضحت مل اهنآ لاحلاو يأ :ش
 فلتخا :«ىواتفلا ةمتت» يف لاق « دعب ضحت ملاهنأل « هيف ةلخاد اهنأل ( ٤ ةيآلا : قالطلا)

 . دتعت لاقي نأ يغبني نكل « ةبطاخم ريغ اهنأل « ةريغصلا ىلع ةدعلا بوجو يف انخياشم

 ىلوملا نكلو ءدادتعالاب بطاخت ال يه :انؤاملع لاق : يسخرسلا «طوسبم» يف لاقو

 يف اهتوبشبف «ةدملا يضم درجم ةدعلا نأ عم « اهتدع ةدم يضقنت ىتح اهجوزي ال نأب بطاخي

 .اهيلع باطخلا هج وت ىلإ يدؤي ال اهقح

 :ىلاعت هلوقل اهلمح عضت نأ اهتدعف ) :م ًالماح ةقلطملا تناك نإو يأ :ش ( ًالماح تناك نإو) :م

 هيف ملعي الو :ش ٤( ةيآلا : قالطلا) :م :ش ( ¢ نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو#

 ةدعلا هب يضقنت يذلا لمحلاو « ةهبشلاب ءطولاب وأ دسافلا حاكنلاب لمحلا ناك ول اذكو .فالخ

 . ةدعلا هب ضقنت مل هقلخ نابتسا يذلا وه

 :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ناتضيح اهتدعف ) :م ةمأ ةقلطملا تناك نإو يأ :ش ( ةمأ تناك نإو ) :م

 باتک يف رم دق ثيدحلا اذه :ش ( ناتضيح اهتدعو « ناتقيلطت ةمألا قالط ) :م يب يبنلا لوقل يأ

 :ش ( فصنم قرلا نالو ) :م ىفوتسم هيف مالكلا رم دقو « هيف يذلا لصفلا رخاوأ يف قالطلا

 :م ( ٠١ :ةيآلا: ءاسنلا) ¢ باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف # : ىلاعت هلوق ليلدب

 نأل ‹ ردقتم فصنلا نأل :ش ( نیتضیح تراصف ) :م ةضيحلا يأ :ش ( تلمكف ًازجتت ال ةضيحلاو)

 « نارهط امهو ناءرقو : كلامو يعفاشلا لاقو .دمحأ لاق هبو ‹ عطقني ةراتو « ردي ةرات مدلا

 . ثيدحلا قالطإل دلو مأ وأ ةبتاكم وأ ةربدم تناك ول اذكو
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 ال تناك نإو .اًمصنو ةضيح اهتلعحل تعطتسا ول : هلوقب -هنع هللا يضر- رمع راشأ هيلإو

 ةعبرأ ةافولا يف ةرحلا ةدعو. قرلاب المع هفيصنت نكمأف ًازجتي هنأل « فصنو رهش اهتدعف ضتحت

 ةرقبلا) € ًارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي اجاوزأ نورذيو :  ىلاعت هلوقل . رشعو رهشأ

 .( ۲٣٠١ : ةيآلا

 . رئارحلا ةدعك رهشأ ةثالث اهيلع : ةيرهاظلاو نيريس نباو مصألا ركب وبأ لاق اذهلو « سايقلاو

 دح يف لخدف « لوبقلاب ةمألا هتقلتو « نيعباتلاو ةباحصلا رابك هب لمع روهشم اذه نأب بيجأ
 . ريهاشملا

 نب رمع راشأ ‹ ةضيحلا ؤزجت مدع ىلإ يأ :ش ( -هنع ىلاعت هللا يضر -رمع راشأ هيلإو ) :م

 ةدع :هلوقلو :ش ( اًقصنو ةضيح اهتلعجل تعطتسا ول :هلوقب ) :م -هنع ىلاعت هللا يضر باطخل ا

 نكلو « ةضيح فصنو ةضيح ةمألا ةدع تلعحجل يأ « اهتلعجل تعطتسا ولو . ناتضيح ةمزلا

 ةرثكو ةلق فلتخت اهنأل ‹ ةضيحلا ؤزجت ىلع ةعاطتسالا مدعل « نيتلماك نيتضيح اهتلعج

 نع جيرج نبا انربخأ «هفنصم» يف قزارلا دبع هاور اذه هنع ىلاعت هللا يضر رمع رثأو ءاتقوو

 رمع تعمس : لاق« فيقث نم لجر ينربخأ : لوقي يفقثلا سوأ نب ورمع عمس هنآ رانيد نب ورمع
 اًقصنو ةضيح ةمألا ةدع لعجأ نأ تعطتسا ول: لوقي -هنع ىلاعت هللا يضر- باطخلا نبا

 هاورو . -هنع یلاعت هللا يضر- رمع تکسف . اًَمصنو ارهش اهتلعج ول : لجر هل لاقف . تلعف

 نمو « رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس انثدح : هفنصم يف ةبيش يبأ نباو هدنسم يف يعفاشلا

 . «ةفرعلا» باتك يف يقهببلا ءاور يعفاشلا قيرط

 رهش اهتدعق ) :م ربك وأ رغص نم :ش ( ضيحت ال ) :م ةقلطملا ةمألا يأ :ش ( تناك نإو ) م

 :م اًقصنو ًارهش اهتدع ربتعنف :ش ( هفيصنت نكمأفءأزجتب ) :م رهشلا نأل يأ :ش ( هنأل « فصنو

 يف تادلجلاك دادعألا تاوذل فصنم هنأل قرلا ىضتقمب لمعلا ثيح نم يأ :ش ( قرلاب المع)

 ضيحت ال نمم تناك نإو « ةفينح يبأ لوق ىلع ةاعستسملاو ةبتاكملاو ةربدملا ةدعاذكو « دودحلا

 لوق يفو .نارهش رخآ لوق يفو . يعفاشلا لوق اًضيأ اذه «عطقألا حرش» يفو فصنو رهشب

 . رهشأ ةثالث رخآ

 اهجوز اهنع تام يتلا ةرحلا ةأرملا ةدع يأ :ش ( ًارشعو رهشأ ةمعبرأ ةافولا يف ةرحلا ةدعو ) :م

 ةريغص ةيباتك وأ تناك ةملسم « ضيحت ال نمم وأ ضيحت نم تناك ءاوس « مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ

 :م دبع وأ رح اهجوزو « ةسيآ ريغ وأ تناك ةسيآ ءاهب لوخدم ريغ وأ اهب الوخدم « ةريبك وأ تناك

 :ش ( ۲۲۲ : ةيآلا ةرقبلا ) (( ًارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي اًجاوزأ نورذيو  :ىلاعت هلوقل )

 جاوزألا ركذو . جاوزأ نع نوتوي يأ «نوكرتي يأ 4 نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو  ةيآلا لو

 دعب الإ لصح ال ةقلطملا ةيجوزلا نأل ‹ حيحص حاكنب الإ بجت ال ةدعلا هذه نأ ىلع لدف اًقلطم

 . حاكنلا ةحص
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 اهلمح عضت نأ اهتدعف ًالماح تناك نإو . فصنم قرلا نأل ؛ مايأ ةسمخو نارهش ةمألا ةدعو

 :٤( ةيآلا قالطلا) .(نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو#:ىلاعت هلوق قالطإل

 بهشأ هفلاخو « هدنع ضيحت لماحلا نأ عم ةءوطوملا يف ضيح اهعم طرتشي : كلام لاق

 ‹ اهيلع ةدعال الإو . ةءوطوم تناك نإ ةضيحب ئربتست لوق ىلع ةيباتكلا يف كلام لوق فلتخاو

 ةدع ال الإو « ةءوطوم تناك نإ هضيحب ئربتست لوق ىلعو . مالسإلا عئارشب ةبطاخم ريغ اهنآل
 ةعبرأ يف اهجوزاهنع ىفوتملاةدع يف فلسلا فلتخاو . ةافولا يف الو قالطلا يف ال اهيلع

 ةعبرأ يهو ىرصقلاو « لوحلا يهو ىلوطلا « ناتدع اهيلع : لاق نم مهنم نأ : لوألا . لوصف

 مكنم نوفوتي نيذلاو :  ىلاعت هلوقب الالدتسا ةصخر رصقألاو « ةيزع لوطلاف « ًارشعو رهشأ
 ًارشعو رهشأ ةعبرأ دعب يأ نجرخ نإف € جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اًعاتم مهجاوزأل ةيصو اجاوزأ نورذيو

 ةصخر ًارشعو رهشأ ةعبرأب ءاقتكالاو « لوحلا يه ةلماكلا ةدعلا نأ نايب هيفو « مكيلع حانج الف

 هلوقب خسن مث . ءادتبالا يف كلذ ناكو « ةخوسنم ةيآلا هذه نأ ملعلا لهأ ةماع باوجو « اهل

 ىفوتملا ةدع تناك دقو : يزارلا ركب وبأ لاقو . ¢ ًارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي#: ىلاعت

 ءايشأ ةثالثب اهيف مكحف < ةيآلا . . . € مكنم نوفوتب نيذلاو# ىلاعت هلوقل « ةنساهجوز اهنع
 خسنف جورخلا عنم : ثلاثلاو . جوزلا لام يف لوحلا يف اهتقفن رخآلاو «ةنس ةدعلا باجيإ اهدحأ

 عبرلا نم اهل لعج اب جوزلا لام يف اهتقفن بوجو اهنم خسنو رشعلاو رهشأ ةعبرألا ىدحاب اهنم
 .رشعلاو رهشألا ةعبرألا يف جورخلا عنم يهو < هلام يف نمثلاو

 نب ورمع نب هللا دبع لاقو . روهمجلا دنع مايأ ةرشعو لايل رشع ربتعي نأ : يناثلا لصفلا

 . رشاعلا مويلا يف جوزت نأ اهل زوجي ىتح «يعازوألا لاق هبو « مايأ ةعستو لايل رشع: صاعلا
 هنع ىلاعت هللا يضر يلع نعو «رثكألا دنع لمحلا عضو اهتدعف ًالماح تناك اذإ : ثلاثلا لصفلا

 رثكألا دنع ةافولا تقو نم ةربتعم اهتدع نأ : عبارلا لصفلاو . ءيجي امك نيلجألا دعبأب دتعت

 .توملاب ملعلا تقو نم : لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يلع ناكو

 ةلباق روهشلا نأل :ش ( فصنم قرلا نأل؛مايأ ةسسمخو نارهش ةمألا ةدعو) :م

 نيريس نبا نع لقنام الإ فلسلا نم روهمحجلاو ةعبرألا ةمئألا هيلعو « اهتدع فصنتف «٠ فيصنتلل

 يبأ لوق ىلع ةاعستسملاو دلولا مأو ةبتاكم او ةربدملا يف مكحلا كلذكو « هانركذ دقو . ةيرهاظلاو

 هللا ءاش نإ ءيجي ام ىلع « رهشأ ةثالث وأ ضيح ثالث اهتدعف دلولا مأ ىلوم تام اذإ امأ « ةفينح

 نأ اهتدعف ) :م ًالماح اهجوز اهنع ىفوتملا تناك نإو ينعي :ش (ًالماح تناك نإو ):م . یلاعت

 وأ دسافلا حاكنلا نم خسفلا دعب وأ ةقلطم وأ دلولا مأ وأ ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس :ش (اهلمح عضت

 قالطلا ) ( (نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو * :ىلاعت هلوق قالطإل ) :م ةهبشلاب ءطولا

 مهنع ىلاعت هللا يضر سابع نباو يلع نعو . فلسلا رثكأو راصمألا ءاهقف هيلعو :ش ( < : ةيآلا

 ‹ضيح ثالث اهيف ًارشعو رهشأ ةعبرأ هريسفت « نيلجألا دعبأب اهجوز اهنع ىفوتملا دتعت ةياور يف
۹۹ 



 دعب تلزن ىرصقلا ءاسنلا ةروس نأ هتلهاب ءاش نم : -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع لاقو

 ‹ ةرقبلا ةروس يف يتلا ةيآلا

 ولو ةعبرألا متي ىتح ةدعلا يضقنت ال ارشعو رهشأ ةعبرأ ضي ملو ضيح ثالث تضاح ول ىتح

 .«ناخ يضاق ىواتف» يف هركذ ضيح ثالث ضيحت ىتح يضقنت ال «ضحت ملو ةعبرألا تمت

 يف يتلا ةيآلا دعب تلزن ىرصقلا ءاسنلا ةروس نأ هتلهاب ءاش نم : دوعسم نب هللا دبع لاقو ) :م

 4 نهلجأ لامحألا تالوأو $ : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ « دوعسم نبا نع اذه دروأ :ش ( ةرقبلا ةروس

 نم هتلهاب :هلوق «لامحألا تاوذ يف اخسان نوکیف ( نهسفنأب نصبرتي  یلاعت هلوق نع رخأتم

 ةنعل يأ « اهمضو ءابلا حتفب هللا ةلهب هيلع لاقي « نعللا وهو « لهبلا نم ةنعالملا يأ ءةلهابملا

 ىلع هللا تلهب : ءيش يفاوفلتخااذإ نولوقياوناكو اونعال اذإ اولهتباو موقلا لهابتو ءهللا

 اذإ يبنلا اهيأ اي  ىرصقلا ءاسنلا ةروسب دارأو . اًضيأ اننامز يف ةعورشم يه : اولاق . انم بذاكلا

 . نباغتلا ةروس دعب يهو 4 ءاسنلا متقلط

 مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي :  ىلاعت هلوق يهو « نارمع لآ دعب يهف ىلوطلا ءاسنلا ةروس امأو

 ‹ اهيف يتلا ةيآلا ةرقبلا ةروس يف يتلاب دارأو . ةروسلا رخآ ىلإ ... € ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا

 ينعي ( ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو :  ىلاعت هلوق يهو

 ةخسان ًالوزن نيتيآلا رخآ يهو «ىرصقلا ءاسنلا ةروس يف (لامحالا تالوأو :  ىلاعت هلوق نأ

 . هيلع ةيضاقو لماحلا ةدع قح يف 4 ًارشعو رهشأ ةعبرأ :  ىلاعت هلوقل

 ءاش نم : لاق هنأ دوعسم نبا نع هريغو « طوسبملا » يف انباحصأ ىورو : يزارتألا لاقو

 . هرخا ىلإ هتلهاب

 ‹ هنع ةرقبلا لئاوأ يفو « قالطلا ةروس ريسفت يف يراخبلا هجرحأ اذه : تلق

 ىلوطلا دعب ىرصقلا ءاسنلا ةروس تلزنأ ةصخرلا هيلع نولعجي الو ظيلختلا اهيلع نولعجيأ : لاق

 . «نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأوإل

 ‹هتنعال ءاش نم :لاق دوعسم نب هللا دبع نع قورسم ىلإ ادنسم « ننسلا » يف يورو

 . ىهتنا « ارشعو رهشأ ةعبرأ دعب ىرصقلا ءاسنلا ةروس تلزنأل

 هنع ةمقلع نع هدنسم يف رازبلا هجرخأو « ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ اذه : تلق

 ‹ ( ٤ ةيآلا : قالطلا) 4 نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأ # نأ هفلاخو . ءاش نم : ظفلب

 مكنم نوفوتي نيذلاو) ًارقو « تلح دقف اهلمح اهنع ىفوتملا تعضو اذإف « ىفوتملا ةيآ دعب تلزن

 يبأ نع دوسألا نع ميهاربإ ىلإ ًادنسم يذمرتلا ىورو « ( ۲١١ ةيآلا : ةرقبلا ) 4 اجاوزأ نورذيو

 « اًموي نيرشعو ةسمخ وأ « نيرشعو ثالثب اهجوز ةافو دعب ةعيبس تعضو » : لاق ككعب نب لبانسلا

° 



 نأ اهل لحو اهتدع تضقنال هريرس ىلع اهجوزو تعضو ول : -هنع هللا يضر- رمع لاقو

 - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ نيلجألا دعبأ اهتدعف ضرملا يف ةقلطملا تثرو اذإو . جوزتت

 وأ اتئاب قالطلا ناك اذإ هانعمو. ضيح ثالث :-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو.- هللا امهمحر

 . عامجإلاب ةافولا ةدع اهيلعف اًيعجر ناك اذإ امأ « اًئالث

 لح دقف لعفت نإ : لاقف ةي يبنلل كلذ ركذف ءاهيلع كلذ ركنأف « حاكنلل تفوشت تلعف املف
 .“«اھلجا

 رثكأ دنع ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو «روهشم ثيدح لبانسلا يبأ ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 دمحأو يعفاشلاو كلامو نايفس لوقوهو « مهريغو ةي يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ

 ‹ حصأ لوألاو نيلجألا دعبأب دتعت : ب يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب لاقو . قاحسإو

 . یھتنا

 رخصم ةعيبسو « مهبولق ةفلؤملا نم «ةبح: ليقو «ورمع لبانسلا يبأ مسا: تلق

 . رهش فصنب هدعب تدلوف « ةكمب تام « ةلوخ نب دعس اهجوز مساو « ةيملسألا . . . «ةعبس

 نأ اهل لحو اهتدع تضقنال هريرس ىلع اهجوزو تعضو ول :هنع ىلاعت هللا ىضر رمع لاقو ) :م

 اهجوز اهنع ىفوتم ا ةآرملا نع لثس هنأ رمع نبا نع عفان نع هئطوم يف كلام هاور اذه :ش ( جوزتت

 نب رمع نأ راصنألا نم لجر هربخأف « تلح دقفاهلمح تعضواذإ : لاقف « لماح يهو

 نعو ‹ تلح دعب نفدي مل هریرس یلعاهجوزو تعضو ول : لاق هنع يلاعت هللا يضر باطخل ا
 لسغي يذلا هلم دارملا « تختلا ريرسلاو . هفنصم ىف قازرلا دبعو هدنسم ىف ىعفاشلا هاور كلام

 ۰ . . تيملا هيلع

 ضيرملا ينعي ءرافلا ةأرما هب دارأ :ش ( نيلجألا دعبأ اهتدعف ضرما يف ةقلطملا تثرو اذإو ) :م

 . انباحصأ قافتاب ثرت ةدعلا يف يهو تام مث ةنئاب ةدحاو وأ اًنالث هتأرما قلط اذإ تولا ضرم

 :م نيلجألا دعبأ اهتدع نوك يأ :ش (اذهو ):م :هلوقب هيلإ راشأ « مهنيب فالتخا ةدعلا يفو

 ةعبرأو ضيح ثالث امه نيذللا نيلجألا يأ « نيلجألا دعبأب دارأو :ش ( دمحمو ةفينح ىب دنع)

 ' رهشأ ةعبرأ متت تام مث اهنابأ ول ىتح اطايتحا كلذب يه ذخأتف دعبأ ناك امهيأ ء ارشعو رهشأ
 . نايرخأ ناتضيح اهيلعف ةضيح الإ ةدم ا هذه يف تضاح امو « توملا دعب مايأ ةرشعو

 رهشأ ةعبرأ دعب متي ملو ضيح ثالث تأر اذإ ينعي :ش ( ضيح ثالث :فسوي وبأ لاقو ) :م

 قالطلا ناك اذإ ) :م نيلجألا دعب يف فالخلا ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م اهتدع يضقنت مايأ ةرشعو

 عاطقنا مدعل :ش ( عامجإلاب ةافولا ةدع اهيلعف اًيعجر ) :م قالطلا يأ :ش ( ناك اذإ امأ ء اًئالث وأ اتئاب

 . حاكنلا

 )١( يذمرتلا حيحص رظنا : حيحص )۱/ ٠٠٠١( .



 اغنإ ‹ ضيح ثالث اهمزلو « قالطلاب توملا لبق عطقنا دق حاكنلا نأ - هللا همحر -فسوي يبأل

 فالخب « ةدعلا ريغت قح يف ال ثرإلا قح يف يقب هنآ الإ ةافولاب حاكنلا لاز اذإ ةافولا ةدع بجت

 ةدعلا قح يف اًيقاب لعجي ثرإلا قح يف يقب امل هنأ امهلو . هجو لك نم قاب حاكنلا نأل؛ يعجرلا

 « فالتخالا اذه ىلع اهتدعف هتأرما هتثرو ىتح هتدر ىلع لتق ولو . امهنيب عمجيف « اًطايتحا

 ثرإلا قح يف توملا تقو ىلإ ايقاب ربتعا ام ذئنيح حاكنلا نأل ؛ عامجإلاب ضيحل اب اهتدع :ليقو

 ىلإ اهتدع تلقتنا يعجر قالط نم اهتدع يف ةمألا تقنعأ نإف . رفاكلا نم ثرت ال ةملسملا نأل؛

 مل اهجوز اهنع ىفوتم وأ ةتونبم يهو تقتعأ نإو. هجو لك نم حاكنلا مايقل ؛رئارحلا ةدع

 ثالث اهمزلو ) :مةافولاب ال :ش ( قالطلاب توملا لبق عطقنا دق حاكنلا نأ فسوي يبأل ) :م

 ةدع اهمزلي الف :ش ( ةافولاب حاكنلا لاز اذإ ةافولا ةدع بجت اغنإو ):م قالطلا ةدع يهو :ش ( ضيح

 اذه :ش ( ثرإلا قح يف يقب هنأ الإ ) :م ديبع وبأو روث وبأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « ةافولا

 يف يقب حاكنلا نأ يأ هنأ الإ هلوقب باجأو . ثرإلا قح يف يقب ال كلذك ناك ول لاقي امع باوج

 . رارفلا ببسب اهثيروت ىلع لادلا ليلدلاب ثرأإالا قح

 نأل ):م يعجرلا قالطلا فالخب يأ :ش ( يعجرلا فالخب « ةدعلا ريسغت قح يف ال ) :م

 هتأرما هثرت لتق وأ دترملا تام اذإاذهلو « يعجرلاب عطقني ال هنأل :ش ( هجو لک نم قاب حاکنلا

 . توم اب ال ةدرلاب عطقنا حاكنلا نأل « ةافولا ةدع اهمزلي ال اذه عمو « ةملسملا

 قح يف يقب امل ) :م حاكنلا نأ يأ :ش (هنأ ):م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو) :م

 ةقيقح ةنابم اهنأل نيتدعلا نيب يأ :ش ( امهنيب عمجيف « اًطايتحا ةدعلا قح يف اًيقاب لعجي ثرإلا

 ىلإ اهقاقحتسا رصح ينعي :ش ( هتآرما هتثرو یتح هتدر ىلع لتق ولو ) :م امکح اهجوز اهنع يفوتو
 ىرت الأ: لاقف « فسوي وبأ هب لدتساامع باوج وهو « رفاكلا ثري ال ملسملا نأل ءةدرلا تقو

 نأل « عامجإلاب ةافولا ةدع اهيلع سيلو « ةملسملا هتجوز هثرت هتدر ىلع تام وأ لتق اذإ دترملا نأ

 نأ هريرقتو « توملاب ال نئابلا قالطلاب انه حاكنلا لاوز كلذكف « هتوم ال هتدرب ناك حاكنلا لاوز

 اذه ىلع اهتدعف ) :م لوق ىنعم وهو « نيلجألا دعبأب دتعت ينعي « فالتخالا اذه ىلع اًضيأ كلذ

 قح يف توما تقو ىلإ اًيقاب ربتعا ام ذئنيح حاكنلا نأل «عامجإلاب ضيحلاب اهتدع :ليقو « فالتخالا
 ىلإ اهتدع تلقتنا ٠ يعجر قالط نم اهتدع يف ةمألا تقتعأ نإف .رفاكلا نم ثرت ال ةملسملا نأل ؛ ثرإلا

 اهقتعأ مث اًيعجر اهجوز اهقلط ةحوكنم ا ةمألا هتروص :ش ( هجو لك نم حاكنلا مايقل « رئارحلا ةدع
 نإ ضيح ثالثب دتعت نأ اهيلعف قالطلا تقو نم رئارحلا ةدع ىلإ اهتدع تلوحت اهتدع يف اهالوم

 . ضيحت ال نع تناك نإ رهشأ ةثالثبو ضيحت نمم تناك

 اهن لاحلاو يأ « ةتوتبم يهو ةقلطملا ةمألا تقتعأ نإو يأ :ش ( ةتوتبم يهو تقتعأ نإو ) م

 مل )م اهجوز اهنع یفوتم تناك وأ يأ :ش ( اهجوز اھنع یفوتم وا ) :م اًنالث وأ اًتاب اًقالط ةقلطم
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 ءروهشلاب تدتعاف ةسيآ تناك نإو . توملا وأ ةنونيبلاب حاكنلا لاوزل رئارحلا ةدع ىلإ اهتدع لقتنت
 تأر اذإ هانعمو ٠ ضيحل اب ةدعلا فنأتست نأ اهيلعو « اهتدع نم ىضم ام ضقتنا ؛مدلا تار مث

 حيحصلا وه «سايإلا لطبی اهدوع نأل؛ ةداعلا ىلع مدلا

 نيتضيحب دتعت ال كلذك تناك اذإف :ش ( توملا وأ ةنونيبلاب حاكنلا لاوزل رئارحلا ةدع ىلإ اهتدع لقتنت

 يف يعفاشلا لاق هبو اهلاح فالتخا بسح ىلع مايأ ةسمخو نيرهشب وأ ‹فصنو رهشب وأ

 رهو « لمكيال : كلام لاقو . كاحضلاو يبعشلاو نسحلا لوق وهو « قاحسإو دمحأو رهظألا

 .اهدادتعا لاحب ًارابتعا امهيف لمكي ةداتقو يرهزلاو ءاطع نعو . روث يبأ لوق

 لوحت ال نأ يغبنيف « لاوزلا دنع تبثي لاوزلا مكحو « ةيجوزلا لاوز مكح ةدعلا : ليق نإف

 . قالطلا تقو نم دتعت اذهلو « ةمأ لاوزلا دنع اهنأل < اًضيأ يعجرلا يف ةدعلا

 ةددرتم تناكف « رقتسمب سيل ددرتم لاوزلا وهو اهببس نأل ةدعلا تلوحت امنإ هنأب : بيجأو

 نإف «نئابلا فالخب دوهشلا ىلإ ءارقألا نم توملاب لوحتي اذهلو . تريغتف < اهببس ددرتل اًضيأ

 . قتعلاب ةدعلا لوحتت ملف « ددرتمب سیل رقتسم هببس

 لقتني امهدحأ يف نئابلاو يعجرلا نم دحاو لك يف نالوق يعفاشلا نع عطقألا حرش» يفو
 «لوق يف ةرحلاك يهف ةدعلا ءانثأ يف تقتعأ ولو« مهزيجو» يفو . امهيف لقتني رخآلا يفو « امهيف
 دتعتف ةنئاب تناك نإو « ةرحلاب تقحتلا ةيعجر تناك نإ : ثلاثلا لوقلا يفو . لوق يف ةمألاكو
 . نیارقب را ق

 نأ اهيلعو ءاهتدع نم ىضم ام ضقتنا «مدلا تأر مث «روهشلاب تدتعاف ةسيآ تناك نإو ) :م

 ةردقلا عم لدبلاب ربتعم الو« ضيحلا نع لدب ةسيآلا يف روهشلا نأل :ش ( ضيحل اب ةدعلا فنأتست

 ىلإ سأيلا وه طرشلاو ءاًةققحتم نكي مل لصألا نع سايإلا نأ ملع مدلا تأر املف « لصألا ىلع
 . ينافلا خيشلا يف ةيدفلاك توما

 تار اذإ ) :م يرودقلا لئاسم نم ةلأسملا نأل يرودقلا هركذ ام ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م

 . ًالئاس ًاريثك ينعي « سايإلا لبق تناك يتلا :ش ( ةداعلا ىلع مدلا

 هب قلعتي ال ًادساف ناكف محرلا نتن نم كلذ ناك لب « اًصضيح نوكي ال ةريسي ةلب تناك اذإ امأ
 نع زرتحا :ش ( حيحصلا وه سايإلا لطبي) :م ةداعلا دوع يأ :ش ( اهدوع نأل ):م ضيحلا مكح

 اهنع مدلا عطقنا اذإ امف « اهتنابإب مكحي مل اذإ اذه لوقي ناك هنإف « يزارلا لتاقم نب دمحم لوق

 . اًصضيح نكي مل كلذ دعب مدلا تأرف اهوحنو ةنس نيعست ةنبا تناكو اهسايإب مكحي ىتح اًنامز
 ةدعلا فنأتستف هفالخب رهظي مث «تسيأ اهنأ نظي مث اتقو سايإلا تقو نم لوق ىلع اذه ليقو

 . صاصجلا هركذ اذك « ضيحل اب



 «تامملا ىلإ زجعلا ةمادتساب كلذو « سأيلا ققحت ةيفلخلا طرش نأل اذهو « اًقلخ نكي مل هنأ رهظف

 عمجلا نع ازرحت روهشلاب دتعت تسيأ مث « نيتضيح تضاح ولو . ينافلا خيشلا قح يف ةيدفلاك
 ؛ توملاو ةقرفلا ىف ضيحلا امهتدع ةهبشب ةءوطوملاو ادساف اًحاكن ةحوكنملاو . لدبملاو لدبلا نيب

 . فرعملا وه ضيحلاو حاكنلا قح ءاضقنال « محرلا ةءارب نع فرعتلل اهنأل

 ققحت ةيفلخلا طرش نأل ) :م ةيفلخلا روهظ مدع يأ :ش ( اذهو ءاًقلخ نكي مل هنأ رهظف ) :م

 :ش (ينافلا خيشلا قح يف ةيدفلاك تامملا ىلإ زجعلا ةمادتساب ) :م سأيلا ققحت يأ :ش ( كلذو «سأيلا

 .انهاذكف « رمعلا ةدم زجعلا رارمتسا ينافلا خيشلا يف ةيفلخلا طرش نأ ينعي

 نيب عمحجلا نع ) :م ًازارتحا يأ :ش (ًازرحت روهشلاب دتعت تسيأ مث نوتضيح تضاح ولو ) :م

 طرتشي الو ‹ زوجي ثيح ءايالاب يلصي نب لكشي : تلق نإف . زوجي ال هنإف :ش ( لدبملاو لدبلا

 اًملخ نوكي ال ءىشلا ضعب ءايإلا لب« فلخب تسيل ءايإب ةالصلا نأل : تلق . تامملا ىلإ زجعلا

 ريغ لدبلاب لصألا لامكإو ‹« ضيحلاب ةدعلا نع لدب رهشألاب ةدعلا امأ « دوجسلاو عوكرلاك هنع

 يف ةيلدبلا : تلق . زوجي ىنبو مميتي ىتح ءاملا دجي ملو ثدحلا هقبس اذإ يلصملا : تلق نإف

 . اهتبحاصب امهدحأ لمكي ال هنأل « امهنيب عمجي ال نكل تناك نإو ةراهطلا

 دارأ :ش ( توىملاو ةقرفلا يف ضيحلا امهتدع ةهبشب ةءوطوملاو ًادساف اًحاكن ةحوكنملاو ) :م

 ةدع يف ةسماخلا حاكنو ‹ تخألا ةدع يف تخألا حاكنو دوهش ريغب حاكنلا دسافلا حاكنلاب

 اذإ :« يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاقو . هتأرما ريغ هيلإ تفز ام ةهبشب ةءوطوملاب دارأ « ةعبارلا

 تناك نإ ضيح ثالث ةدعلا اهيلعو رهملا هيلعف دساف حاكن وأ ةهبش هجو ىلع ةأرملاب لجرلا لخد

 ال تناك نإف « يح وهو امهنيب قرف وأ اهنع تام نإ ءاوسو « ةمأ تناك نإ ناتضيحو « ةرح

 . فصنو رهش ةمألا ةدعو « رهشأ ةثالث ةرحلا ةدعف ربك وأ رغص نم ضيحت

 ذإ :ش ( حاكنلا قح ءاضقنال « محرلا ةءارب نع فرعتلل ) :م ةدعلا نأل يأ :ش (اهنأل ) :م

 ةقرفلا نيب كلذ يف قرف الو :ش ( فرعملا وه ضيحلاو ) :م ةهبشب ءطولاو دسافلا حاكنلل قحال

 .توملاو

 سيلو «ءاربتسالا يف امك رهش وأ هدحاو ةضيحب ىفتكي نأ بجو اذه ىلعف : ليق نإف

 . كلذك

 ًادبأ دسافلا دقعلا ماكحأ نإف « ةقيقحلاب ةهبشلل اًقاحلإ ضيح ثالث تناك اغنإ اهنأب : بيجأ

 ‹ حيحصلا ةدافإ ناديفي امهنإف « ةدسافلا ةراجإلاو دسافلا عيبلا يف امك حيحصلا مكح نم ذخؤي

 ‹ كلذك ىمسملا نود لثملا رجأ تبث كلذلو « هيف اهنوك ضبقلا ىلع فقوتي كلملا توبث نأ ريغ

 ةمعن تاوفل فسأتلا راهظإ ةدايزل ةافولا ةدع نإف ءهيف اهنوك ةافولا ةدع تبثي مل اًسضيأ انه اهو
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 شارفلا لاوزب تبجو اهنآ انلو « ءاربتسالا تهباشف نيميلا كلم لاوزب بجت اهنأل؛ ةدحاو

 ولو .ضیح ثالث دلولا مأ ةدع: لاق هنإف -هنع هللا ىضر- رمع ةيفانم امإو « حاكنلا ةدع تهبشأف

 لبح اهبو ةآرما نعريغصلا تام اذإو . حاكنلا يف امك رهشأ ثالث اهتدعف ضيحت ال نمم تناك

 تناك ال نكلو « حيحصلاب تصتخا كلذلف « دسافلا نود حيحصلا حاكنلا يف ةمعنلاو « حاكنلا

 . اًطايتحا ةدعلا ةدم رابتعا يف حيحصلاب قحلأ حاكنلا ةهج هيف

 ةدحاو ةضيح :يعفاشلا لاقو . ضيح ثالث اهتدعف اهقتعأ وأ اهنع دلولا مأ ىلوم تام اذإو ) :م

 لاق هبو ءةافولاو ةايجلاب فلتخت ال اذهلو :ش ( ءاربتسالا تهباشف « نيميلا كلم لاوزب بجت اهنأل

 نب رمعو سالخو ريبج نباو نيريس نباو بيسملا نباو ةشئاعو رمع لوق وهو دمحأو كلام

 قتعلا يف ال دلولا مأ ىلع ءاربتسا ال ةيرهاظلا دنعو . قاحسإو يعازوألاو يرهزلاو زيزعلا دبع

 . ًالماح نكت ملاذإ تءاش نم جوزتو ‹ توملا يف الو

 تناك نإو . ضيحت نمم تناك نإ « ةدحاو ةضيح اهتدع: ىعفاشلا لاقو : يزارتألا لاقو

 ةثالثف ضحت ملاذإو « ةدحاو ةضيح اهتدعو : «أطوملا »ىف كلام لاقو . رهشف ضيحت ال نمم

 هنإ : لاق نم يعفاشلا باحصأ نمو :عطقألا حرش » يف لاقو . لبنح نب دمحأ لاق هبو « رهشأ

 . ءاربتسا وه امن إو « ةدعب سيل

 اذإ ینعی :ش ( حاكنلا ةدع تهبشأف « شارفلا لاوزب تبجو ) :م ةدعلا يأ :ش ( اهن انلو ) :م

 :م ةدحاو ةضيحب ىفتكي ال هيفو « رهشأ ةثالث اهتدعف « ضيحت ال نمم يهو « اهجوز دلولا مأ قلط

 ثالث دلولا مأ ةدع :لاق هنإف هنع ىلاعت هللا يضر رمع) :م روكذملا مكحلا يف يأ :ش ( ةيفانم امإو )

 نع سنوي نب ىسیع انثدح « هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىور نكلو « بيرغ اذه :ش ( ضيح

 يف نسحلا نب دمحم یورو . هیأر نسحب بتکف هنع یلاعت هللا يضر رمع ىلإ بتکو . ضیح

 ةدع هومسف « ضيح ثالث دلولا مأ ةدع : اولاق مهنأ ميهاربإو دوعسم نباو يلع نع لصألا

 . ثالثب اهوردقو

 انثدح لاق عاجش نب دمحم انثدح : لاق يورهلا انثدح :  هرصتخم)» يف يخركلا لاقو

 يلع نع مکحلا یورو ءاهديساهنع تام اذإ ضيح ثالث دلولا مأ ةدع : -امهنع ىلاعت

 . ضيح ثالث دلولا مأ ةدع ميهاربإ نعو .ءورق ةئالث ءاطع نعو . ضيح ثالث : لاق

 :ش ( حاكنلا يف امك رهشأ ةثالث اهتدعف ضيحت ال نم ):م دلولا مأ يأ :ش ( تناك ولو ) :م

 لبح اهبو هتأرما نع ريغصلا تام اذإو ) :م اهجوز اهقلط اذإ رهشأ ةئالثب دتعت نأ بجي امك ينعي
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 - فسوي وبأ لاقو . -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو « اهلمح عضت نأ اهتدعف

 تباثب سیل لمحا نأل ؛-هللا همحر يعفاشلا لوق وهو ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع :-هللا همحر

 نأ نهلجأ لامحألا تالوأو # : ىلاعت هلوق قالطإ امهل و .توملا دعب ثداحلاك راصف هنم بسنلا

 ترصق ءلامحألا تالوأ يف لمحلا عضوب ةردقم اهنألو «( ٤ ةيالا قالطلا) .4 نهلمح نعضي

 قح ءاضقل تردق نكل ءارقألا دوجو عم رهشألاب اهعرشل محرلا غارف نع فرعتلل تلاط وأ ةدملا

 هنأل ؛ ثداحلا لمحلا فالخب « هنم لمحل ا نكي مل نإو ‹ يبصلا يف ققحتي ىنعملا اذهو «حاكنلا

 امك هيف نحن اميفو ‹ لمحلا ثودحب ريغتت الف ‹ روهشلاب ةدعلا تبجو

 رهشأ ةعبرأ اهتدع :هللا همحر فسوي وبأ لاقو . دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو « اهلمح عضت نأ اهتدعف

 سيل لمحلا نأل ) :م ًالوأ ةفينح يبأ لوق وهو « دمحأو كلامو :ش ( يعفاشلا لوق وهو «ًارشعو
 دعب عضت نأب ينعي :ش ( توملا دعب ثداحلاك راصف ) :م ريغصلا نم يأ :ش ( هنم بسنلا تباشب

 نم رثكأل هب يتأت نأب مهضعب لاقو . خياشملا ةماع دنع توما موي نم ادعاصف رهشأ ةتسل توما

 ةتس نم لقأل دلت نأ توملادنع لمحلا مايق ريسفتو « حصأ لوألاو : «هتياهن» يف لاقو . نيتنس

 . «ةيريهظلا دئاوفلا» يف اذك « هتوم تقو نم رهشأ

 نهلجأ لامحألا تالوأو :ىلاعت هلوق قالطإ ) :م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 جوزلا نم لمحل ا نوكي نأ نيب لصف ريغ نم ينعي :ش ( ؛ ةيآلا : قالطلا ) (€ نهلمح نعضي نأ

 دتعت ثيح « ييصلا توم دعب لمحلا ثدح اذإ ام فالخب « ةافولا وأ قالطلا ةدع يف هريغ نمو

 ةأرما انيلع دري الو « ةروكذم ا ةيآلا تحت لخدت ملف« توملادنع ًالماح نكت مل اهنأل « روهشلاب

 تقو لمحلا نكي مل نإو « لمحلا عضوب دتعت ثيح « نيتنس نم لقأل هتوم دعب تلبح اذإ ريبكلا

 اًعبت اًمكح توملا دنع اًسضيأ دلولا دوجوب مكح يعرش رمأ وهو هنم تبث ال بسنلا نأل « توما

 .امكح توما دنع لمحلا تابثإ نكي ملف « بسنلا تبثي ال هيف نحن اميف انهو « يعرش مكحل
 يف لمحلا عضوب ) :م ةردقم ةافولا ةدع نألو يأ « امهل لوقعم ليلد :ش ( ةردقم اهنألو ) :م

 محرلا غارف نع ) :م فرعتلل ةردقم ريغ يأ :ش ( فرعتلل تلاط وأ ةدملا ترصق ءلامحألا تالوأ

 تردق نكل « ءارقألا دوجو عم رهشألاب ) :م اهتيعورشمل يأ « ةافولا ةدع عرشل يأ :ش ( اهعرشل

 نكي مل نإو يبصلا يف ققححي ) :م حاكنلا قح ءاضق ينعي :ش ( ىنعملااذهو «حاكنلا قح ءاضقل

 4 لامحألا تالوأو * ىلاعت هلوق صنل لمحلا عضوب هتأرما دتعت كلذك ناك اذإف :ش ( هنم لمحل ا

 لمحلاك راصف يعفاشلا لوق نع باوج :ش ( ثداحلا لمحل ا فالخب ) :م ( ٤ ةيآلا : قالطلا)

 . توملادعب ثداحلا

 :م صبرتلا ةيآب حاكنلل اًَقح :ش ( روهشلاب ةدعلا تبجو ) :م هنأ نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 امك) :م لبح اهبو ةأرما نع يبصلا تام اذإ اميف يأ :ش ( هيف نحن اميفو « لمحلا ثودحب ريغتت الف)
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 ؛ تملا دعب لبحلا اهل ثدح اذإ ريبكلا ةأرما مزلي الو « اقرتفاف لمحل ا ةدمب ةردقم تبجو تبجو

 نأل؛ نيهجولا يف دلولا بسن تبشي الو . امكح توملا دنع مئاقلاك ناكف « هنم تبثي بسنلا نأل

 قلط اذإو .روصتلا عضوم يف هماقم ماقي حاكنلاو ‹ قولعلا هنم روصتي الف « هل ءام ال يبصلا

 ثالثب ةردقم ةدعلا نأل؛ قالطلا اهيف عقو يتلا ةضيحمل اب دتعت مل ضيحلا ةلاح يف هتآرما لجرلا

 ‹ءناتدعلا تلخادتو «ىرخأ ةدع اهيلعف ةهبشب ةدتعملا تئطو اذإو .اهنع صقني الف ‹ لماوك ضيح

 ابستحم ضیحلا نم هارت ام نوکیو

 عضو وهو :ش ( لمحلا ةدمب ) :م ةردقم اهنوك لاح يأ :ش ( ةردقم تبجو ) :م ةدعلا :ش ( تبجو

 ‹ توملادنع مئاقلا لمحلا قرتفا يأ :ش (اقرتفاف) :م لامحألا تالوأ ةدع اهنأل «لمحلا

 ةأرملا نكت ملو لجرلا تام اذإ لاقيامع باوج :ش ( ريبكلا ةأرما مزلي الو ) :م هدعب ثداحلاو

 تريغخت دقف « لمحلا عضوب اهتدع نوكت لمحلا رهظ اذإ مث « روهشلاب ةدعلا اهانمزلأ دقف « ًالماح

 . ريبكلا ةأرما مزلي الو :هلوقب باجأف « لمحلا عضوب ةدعلا

 ( ناكف هنم تبشي بسنلا نأل ) :م جوزلا توم دعب يأ :ش ( توملا دعب لبحلا اهل ثدح اذإ ) :م

 « بسنلا توبث وهو « رخآ يعرش مكحل اعبت :ش ( اًمكح توملا دنع مئاقلاك ) :م لمحلا يأ :ش

 اًمئاق لمحلا لعج ىلإ جتحي مل بسنلا تبثي مل ال ريغصلا ةأرما يف تبثي ال لمح الب بسنلا نأل

 . ةلاحم ال رهشألاب اهتدع ءادتبا ناكف « تاقوألا برقأ ىلإ ًافاضم لمحلا ناكف « توملا دنع

 «ريغصلا توم دنع اًمئاق لمحلا ناك اذإ اميف يأ :ش ( نيهجولا يف دلولا بسن تبثي الو ) :م

 الف « ءام الب :ش ( قولعلا هنم روصتي الف « هل ءام ال يبصلا نأل ) :م هتوم دعب اًتداح ناك اذإ اميفو

 . ءاملا ماقم يأ :ش ( هماقم موقي حاكنلاو ) :م بسنلا تبثي

 ءاملا ماقم ماقيف دوجوم حاكنلا: لاقيامع باوج اذه ءقولعلا ماقم يأ : يزارتألا لاقو

 :ش ( روصتلا عضوم يف ):م هماقم موقي حاكنلاو :هلوقب باجأف . «شارفلل دلولا » : 5 هلوقل

 عقو يتلا ةضيحلاب دتعت مل ضيحلا ةلاح يف هتأرما لجرلا قلط اذإو ):م . ءطولا روصتي عضوم يف يأ

 ىلإ ًادنتسم لوهجملا ةغيص ىلع نوكي نأ هيف زوجيو « بستحت مل يأ « دتعت مل :ش ( قالطلا اهيف
 ضيح ثالشب ةردقم ةدعلا نأل ) :م ةأرملا ىلإ ًادنتسم « مولعملا ءانب ىلع نوكي نأو « هضيحت ام

 هنإف « قالطلا هيف عقو يذلا رهطلا فالخب « عامجإلاب اذهو :ش ( اهنع صقنب الف «لماوك

 . يعفاشلاو كلام دنع بوسحم

 نأب « ةهبشب اهئطو لجر « نئاب قالط نع ةدتعملا يأ :ش ( ةهبشب ةدتعملا تئطو اذإو ) :م

 . لوق يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( ناتدعلا تلخادتو ىرخأ ةدع اهيلعف ) :م يل لحت اهتننظ : لاق

 ابستحم ضيحلا نم ) :م ةأرملا يأ :ش ( هارت ام نوكيف ) :م :هلوقب لخادتلا ةروص ىلإ راشأو



 .اندنع اذهو « ةيناثلا ةدعلا مامتإ اهيلعف ةيناشلا لمكت ملو ىلوألا ةدعلا تضقنا اذإو . اَعيمج امهنم

 جوزتلا نع فك ةدابع اهنإف ةدابعلا وه دوصقملا نأل؛ نالخادتت ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ‹ محرلا غارف ىلع فرعتلا دوصقملا نأ انلو . دحاو موي يف نيموصلاك نالخادنت الف « جورخلاو

 ‹ نالخادتتف ةدحاولاب لصح دقو

 ةدعلا مامتإ اهيلعف ةيناثلا لمكت ملو ىلوألا ةدعلا تضقنا اذإو « اًعيمج ) :م نيتدعلا نم يأ :ش ( امهنم

 « نيسنج نم وأ دحاو سنج نم ناتدعلا نوكت نأ نم معأ فنصملا هركذ يذلا اذه :ش ( ةيناثلا

 : روص ةعبرأ هذهف « هريغ وأ جوزلا وه ىطاولا نوكي نأ نم معأو

 . اًضيح لكلا ناك نأب دحاو سنج نم ناتدعلا نوكت نأ : ىلوألا

 . ةافولا ةدع امهدحأ نوكي نأب «نيسنج نم انوكي نأ : ةيناثلاو

 . جوزلا وه ءىطاولا نأ وهو « هانركذ ام : ةثلاثلاو

 لجرلا اهئطوف لجرب اهتدع يف تجوزت ةقلطملا نب « جوزلا ريغ ىطولا نوكي نأ : ةعبارلاو
 ‹ ناتدعلا بجت اهلك روصلا هذه يفف « ىرخأ ةدع اهيلع بجوف « داسفلل اًعفد امهنيب قرف مث

 بهذم نيتدعلا لخادت يأ :ش ( اندنعاذهر ) :م هلوقب فنصملا اهركذ لخادتلا ةروصو

 نم اتناك اذإ نيتدعلا نأ وهو « ليصفت هبهذم يف :ش ( نالخادتي ال : يعفاشلا لاقو ) :م انباحصا

 نإو «ءءارقألا وأ رهشألا تاوذ نم تناكو « لابحإ نكي مل نأب اقفتا اذإ تلخادت دحاو صخش

 . نيقفتملاك لخادتلا :امهدحأ « ناهجو امهلخادت ىفف لمحلاب امهدحأ نأب فلتخا

 لاق هبو ‹ طيسولا يف هركذ « لخادتت مل ننصخش نم ناتدعلا تناك نإو « ال : يناثلاو

 نم وأدحاو نمامإ ‹ نالخادتم رهشألاو ءارقألا ىف ناقفتملا :ةيكلاملا تلاقو . دمحأ

 امهادحإ تناك نإ دمحأو يعفاشلا دنعو . ناضقتني لمحل اب امهادحإ تناك افلتخا ولو . نصخش

 . ءارقألا ىلإ دوعت مث تمدق لمحل اب

 جوزتلا نع فك ةدابع ) :م ةدعلا نإف يأ :ش ( اهنإف ةدابعلا وه ةدعلا نم دوصققملا نأل )م

 يف نيموصلاك نالخادتت الف ) :م ةمولعم ةدم يف اهريغو ةنيزلا نع عنملاو تيبلا نم :ش ( جورخلاو

 ‹ ردقم تقو يف تارطفملا ءاضمإ نع فك هنإو « موصلا يف لخادت ال امك يأ :ش ( دحاو موي

 .ةدعلا يف اذكو « هيف لخادتي الف « دحاو موي يف ناموص ىدأتي الف « مويلا وهو

 تاوذ قح يف :ش ( محرلا غارف نع فرعتلا ) :م وهو ةدعلا نم :ش ( دوصققملا نأ انلو ) :م

 ةدع ىلإ ةجاح الف « ةدحاولا ةدعلاب :ش ( ةدحاولاب ) :م درصقملا :ش ( لصح دقو ) :م ءارقألا

 حاكنو ةهبشلاب ةءوطوملا ةدعو ةضيحلاب ىفتكي نأ يغبني لاقي الو :ش ( نالخادتتف ) :م ىرخأ
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 اذإ ةافو نع ةدتعملاو . فكلا اهكرت عمو اهملع نودب يضقنت اهنأ ىرت الأ «عبات ةدابعلا ىنعمو

 ناكمإلا ردقب لخادتلل اًقيقحت ءاهيف ضيحلا نم هارت اب بستحتو «روهشلاب دتعت ةهبشب تئطو

 :م ةدعلا ةدم رابتعا يف حيحصلاب قحلم دسافلا نأ انيب انأل ء رهشأ ةثالث وأ ضيح ثالثب دسافلا

 نأ باوجلا ريدقتو . ةدابعلا وه دوصقملا نأل « يعفاشلا لوق نع باوج :ش ( عبات ةدابعلا ىنعمو)
 هللا لاق « جورخلاو جاودزالا ةمرح اهنكر نأل « دوصقم ريغ عبات ةدعلا يف ةدابعلا ىنعم
 «لجأ يهف < ۲٣٠( ةيآلا :ةرقبلا) € هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا ةدقع اومزعت الو : ىلاعت

 مث « ةدحاو ةد يضقنت اهنأب سأب ال ةلجؤم نويد هيلع لجرك ةدحاو ةدب تعمتجا اذإ لاجآلاو

 نأ يأ :ش ( اهنأ ىرت الأ ) :م :هلوقب دصقلاب ال ةيعبتلا قيرط اهيف ةدابعلا ىنعم نوك حضوتسا
 جورخلا نع :ش ( فكلا اهكرت عمو ) :م ةأرملا ملع يأ :ش ( اهملع نودب يضقنت ) :م ةدعلا
 انكر اهيف ةدابعلا ىنعم : لاق ولو « ةدعلا لطبت ال رخآ جوزب تجوزت وأ تجرخ اذإ ىتح «ىذألاو
 . نكر الب ققحتت ال ةدابعلا نأل « فكلا نودب ضقتني مل ًادوصقم

 ىلع ةدعلا بجت مل كلذك ناك ولف «محرلا ةءارب فرعت دوصقملا ن ملسن ال : تلق نإف

 ال اهجوز اهنع ىفوتملا يفو « ةيبصلا يف لغش ال هنأل « اهجوز اهنع ىفوتملاو ةسيآلاو ةيبصلا
 . كلذ ىلإ جوزلا جاتحي

 ليلد ىلع مكحلا رادف « ةسيآلااذكو « قولعلا لمتحت ءطولا لمتحت يتلا ةيبصلا : تلق
 ىفوتملا ةداعلا فالخب ناك نإو «لغشلا مهول اهباجيإ يف يفكت ال ةدعلا نأل ٠ ءطولا وهو لخشلا
 لوألا ءام نأل « طالتخالا نع نيجوزلا ءام ةنايصل ةمئاق فرعتلا ىلإ اهيف ةجاحلا اهجوز اهنع
 . يناثلا ءام اذكو « هبيصن يف مرتحم

 . ةدحاو ةدع ءارقأ لخادتل ًاربتعم لخادتلا ناك ول :تلق نإف

 يف ضيح ثالثب فيرعتلاك سيل ةدحاو ةضيحب فيرعتلا نأل ءةمزالملا ملسن ال : تلق

 اًقرف حاكنلا رظح راهظإ ةيناثلا نمو « غارفلا فيرعت ىلوألا نم دوصقملا نأل « دوصقملا لوصح
 ةدحاولا ةضيحلاب لصحي ال دوصقملا اذهو « ةمرحلا فرش راهظإ ةثلاشلا نمو « ءاربتسالا نيبو هنيب
 ًادراو لاؤسلا ناكف « محرلا غارف نع فرعتلاب الإ للعي مل فنصملا نأل « رظن هيف : لمكألا لاقو
 . یهتنا ‹ هيلع

 هيلع دري ال « هريغب ليلعتلا يفاني ال هيلع رصتقي محرلا غارف نع فيرعتلاب هليلعت : تلق
 . ءيش

 يأ :ش ( اهيف ضيحلا نم هارت امب بستحتو روهشلاب دتعت ةهبشب تئطو اذإ ةافو نع ةدتعملاو ) :م
 ةافولا ةدع يف تج-وزت ول :«طوسبملا» يف لاق :ش ( ناكمإلا ردقب لخادتلل اًقيقحت ) :م روهشلا يف

 اهيلعو « ًارشعو رهشأ ةعبرألا مات ىلوألا نم بجت اهتدع ةيقب اهيلعف امهنيب قرفف يناثلا اهب لخدف
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 وأ قالطلاب ملعت مل نإف ء ةافولا بيقع ةافولا يفو « قالطلا بيقع قالطلا يف ةدعلا ءادتباو

 ربتعيف ةافولا وأ قالطلا ةدعلا بوجو ببس نأل ؛اهتدع تضقنا دقف ةدعلا ةدم تضم ىتح ةافولاب

 نم اهءادتبا نإ قالطلا يف نوتفي -هللا مهمحر - انخياشمو «ببسلا دوجو تقو نم اهؤادتبا

 ىلع ئطاولا مزع وأ« قيرفتلا بيقع دسافلا حاكنلا يف ةدعلاو .ةعضاوملا ةمهتل اًيفن رارقإلا تقو

 . بجوملا ببسلا وه ءطولا نأل تآطولا رخآ نم :- هللا همحر - رفز لاقو . اهئطو كرت

 . اًضيأ ةافولا ةدع نم قيرفتلا دعب تضاح ام بيقع رخآلل ضيح ثالث

 ةبجوملا ةلعلا نأل :ش ( ةافولا بيقع ةافولا يفو ‹ قالطلا بيقع قالطلا يف ةدعلا ءادتباو ) :م

 ةمئألا هيلعو « اهتلعب ةدعلا بوجو وهو « لولعملا نارتقا نم دب الف « ةافولا وأ قالطلا ةدعلل

 وأ قالطلاب ) :م ةأرملا ملعت مل نإف يأ :ش ( ملعت مل نإف ) :م نيعباتلاو ةباحصلا روهمجو ةعبرألا

 تضقنا دقف ةدعلا ةدم تضم ىتح ) :م ًابثاغ ناك نأب اهجوز ةافوب ملعت مل وأ يأ :ش ( ةافولاب

 تقو نم اهؤادتبا ربتعيف ) :م جوزلا ةافو يأ :ش ( ةافولا وأ قالطلا ةدعلا بوجو ببس نأل ؛ اهتدع

 تماق نإ : يكم لاقو . ربخلا اهيتأي موي نم دتعت اهن هنع هللا يضر يلع نعو :ش ( ببسلا دوجو

 عقي ال بئاغلا قالط : دواد لاقو . ربخلا موي نمف الإو « قالطلاو توملا موي نم دتعت ةنيبلا هب

 . هتوم ربخ نماهجوز اهنع ىفوتملا دتعتو ربخلا اهيتأي ىتح ًالصأ

 لهأ مه نيذلا فوصتلا ةعامج ال « دنقرمسو ىراخب ءاملع مهب دارأ :ش ( انخیاشمو ) :م

 ةمهتل اًيفن رارقإلا تقو نم ) :م ةدعلا ءادتبا يأ :ش ( اهءادتبا نأ قالطلا يف نوتفي ) :م عدبلا

 ‹ ةيصولاو نيدلاب اهب ضيرملا رارقإ حصيل ةدعلا ءاضقناو قالطلا ىلع اعضاوتي نأب :ش (ةعضاوملا

 . اهاوس اعبرأ وأ اهتخأ جوزتي نأب اهئاضقنا ىلع اعضاوتي وأ

 خياشم اهراتخاو «قالطلا تقو نم ةدعلا بجي : لصالا يف دمحم لاق « ةريخذلا» يفو

 اهل بج ال نكلو « قالطلا هنامتك ىلع ًأرجزو هيلع ةبوقع رارقإلا تقو نم بجت اهنأ ىلع خلب

 ال ن ءالؤه لوق ىلع يغبنيو « هطوقسب يه ترقأ دقو اهقح كلذ نأل « ىنكسلاو ةدعلا ةقفن

 . رارق إلا تقو نم ةدعلا ضقنت ملام اهاوس عبرأو اهتخأب جوزتلا هل لحي

 اهربخأ نأب :ش ( اهئطو كرت ىلع ئطاولا مزع وأ «قيرفتلا بيقع دسافلا حاكنلا يف ةدعلاو ) :م

 دوجو لامتحال ملعي الف تآطولا رخآ امأ « هيلع مكحلا راديف رهاظ رمأ رابخإلاو « اهأطو كرت هنأ

 نوكي ال لوخدلا دعب دسافلا حاكنلا يف اذكو“« ةصالخلا» يفو . دجو يذلا ءطولا ريغ يأ « هريغ

 . اهليبس تيلخو اهتكرت : لوقي نأب هماقم موقي ام وأ كتكرت هلوقب لوقلاب الإ

 :.يخلبلا ركب وبأ لاقو . رافصلا مساقلا وبأ ذخأ هبو :ش ( تآطولا رخآ نم :رفز لاقو ) م

 ببسلا وه ءطولا نأل ) :م دسافلا حاكنلا يف ةدع الو :دواد لاقو . ةقرفلا تقو نم ةدعلا بجت

 . ةدعلا بجت ملاهأطي مل ول ذإ ةدعلل يأ :ش ( بجوملا
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 مكح ىلإ لكلا دانتسال ةدحاولا ةأطولا ىرجم يرجي دسافلا دقعلا يف دجو ءطو لك نأ انلو

 دوجو زاوج عم ةدعلا تبثت تبلت ال مزعلا وأ ةكراتملا لبقف دحاو رهمب لك يف ىفتكي اذهلو « دحاو دقع

 ةفرعم ىلإ ةجاحلا ساسمو هئافخل ءطولا ةقيقح ماقم ميقأ ةهبشلا هجو ىلع نكمتلا نألو « هريغ

 عماهلوق لوقلا ناك جوزلا اهبذكو يتدع تضقنا : ةدتعملا تلاق اذإو . هريغ قح يف مكحلا
 هتأرما لجرلا قلط اذإو . عدوملاك فلحتف بذكلاب تمهتا دقو ‹ كلذ يف ةنيمأ اهنأل ءنيميلا

 ةدع اهيلعو« لماك رهم هيلعف اهب لوخدلا لبق اهقلطو « اهتدع يف اهجوزت مث  اتئاب اًقالط
 . - هللا امهمحر- فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع اذهو « ةلبقتسم

 لوقلا هريدقت :ش ( ةدحاولا ةأطولا ىرجم يرجي دسافلا دقعلا يف دجو ءطو لك نأ انلو ) :م

 دجو يتلا تآطولا عيمج نكمت وه بجوملا ببسلا وه ءطولا نأ انملس : لاقي نأ وه بجوملاب
 (دحاو دقع مكح ىلإ ) :م تآطولا لك يأ :ش ( لكلا دانتسال ) :م ةدحاو ةأطو ةلزنمب دسافلا دقعلا
 . قالطلاب عفترت حاكنلا يف امك «ةكراشملاب عفترت اغنإ ةهبشلا كلتو « دقعلا ةهبشب وهو :ش

 رهمب لكلا يف ىفتكي ):م دحاو دقع مكح ىلإ لكلا دانتسا : هلوقل حاضيإ :ش ( اذهلو ) :م
 ءًاريخأ هلبق يذلا نوكي الف :ش ( هريغ دوجو زاوج عم ةدعلا تبثت ال مزعلا وأ ةكراتملا لبقف  دحاو

 فقوتيال ريخألا ءطولاو مزعلاو قيرفتلاب الإ ذخؤي ال ء ةأطو رخآب الإ تبلت ال ةدعلا نأ هريدقتو

 نم نكمتلا نأل يأ ءرخآ ليلد :ش ( نكمتلا نألو ) :م هريغدجوي نأ زوجي هنآ :انلق ال هيلع
 ساسمو ) :م ءطولا ءافخل يأ :ش ( هئافخل ءطولا ةقيقح ماقم ميقأ ةهبشلا هجو ىلع ) :م ءطولا
 ةجاحلاو نيجوزلا ىلإ ةبسنلاب يفخ رمأ ءطولا ةقيقح نأ ملسن ال :لاقيامع باوج :ش (ةجاحلا

 ةفرعم ىلإ ) :م ةجاحل لا ساسمو هلوقب باجأف « امهيأ ةفرعم ىلإ ةجاحلاو « نيجوزلا ةفرعم ىلإ
 ةءوطوملا تخأو اهجوزتي نأ ديري يذلا جوزلا وه هريغو ىطاولا ريغ يأ :ش ( هريغ قح يف مكحلا
 . اهاوس عبرأو

 يف ةنيمأ اهنأل ؛ نيميلا عم اهلوق لوقلا ناك جوزل ا اهبذكو يتدع تضقنا :ةدتعملا تلاق اذإو ) :م

 «بذكلاب تمهتا دقو ) :م اهتهج نم الإ ملعي ال اذه نأل اهتدع ءاضقناب اهرابخإ يف يأ :ش شش ( كلذ

 رخف لاقو . لادلا رسكب عدوملا هبذكو كالهلا وأ درلا ىعدا اذإ لادلا حتفب :ش ( عدوم لاك فلحتف
 تيقب لب « لطبت مل تلكن نإو «ةعجرلا تلطب تفلح نإ هانعم « تقدص تفلح اذإ : مالسإلا
 دري الف « ةدعلا ءاقب ىلع لب « ةعجرلا ىلع فالحتساب سيل اذهو : يزارتألا لاقو . تناك امك
 . ةعجرلا يف هدنع قاقحتسا ال ينعي ةفينح يبأ ىلع ًاضقن

 رهم هيلعف اهب لوخدلا لبق اهقلطف اهتدع يف اهجوزت مث ء انئاب اًقالط هتآرما لجرلا قلط اذإو ) :م
 ( فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م روكذملا مكحلا اذه يآ :ش (اذهو « ةلبقتسم ةدع اهيلعو « لماك
 لئاسم نم ةلأسملا هذه نأل « فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذه : هلوق ينعأ ظفللا اذه داز اغإو :ش
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 لبق قالط اذه نأل ؛ ىلوألا ةدعلا ماتإ اهيلعو ‹ رهملا فصن اهل : -هللا همحر- دمحم لاقو

 قالطلاب بجي اغنإ ىلوألا ةدعلا لامكإو ةدعلا فانئتسا الو « رهملا لامك بجوي الف سيسملا

 ىرتشا ول امك« همكح رهظ يناشلا قالطلاب عفترا اذإف « يناثلا جوزتلا لاح رهظي مل هنأ الإ لوألا

 ‹ اهقتعأ مث دلو مأ

 ىلإ اتئاب اًقالط هتأرما لجرلا قلط اذإ : لاق اغإو .فسوي ابأو ةفبنح ابأ اهيف ركذي ملو « يرودقلا
 . فنصملا لاق ام لثم لاق مث ةلبقتسم ةدع اهيلعو : هلوق

 رهملا فصن بجي رفز دنعو :ش ( ىلوألا ةدعلا مامتإ اهيلعو رهملا فصن اهل : دمحم لاقو ) :م

 يضاقلا قرفو اهب لخدو ءفك ريغ ةأرملا تجوزت اذإ فالخلا اذه ىلعو « اهيلع ةدع الو يناثلا

 يضاقلا قرفف يلو ريخب اهتدع يف اهجوزت مث « ةدعلا اهمزلأو رهملا همزلأو يلولا ةموصخب امهنيب

 ةفينح يبأ لوق يف ةلبقتسم ةدع اهيلعو « ًالماك يناثلا رهملا هيلع اهل ناك اهب لخدي نأ لبق امهنيب

 . اًعيمج مهلوق يف رهملا فصن اهل ناك ةدعلا ءاضقنا دعب اهجوزت ناك ولو . فسوي يبأو

 اًقالط :هلوق «يفاكلا حرش» يفو . ءافكألا باب يف« يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا ركذاذك

 اهنأ اهتروصو: لاق مث « ةدعلا يف اهجوزت مث قالط ريغب امهنيب ةقرفلا تعقو ولاذكو « اًتئاب

 . نالا اهانركذ دقو « ءفك ريغب تجوزت

 له لوألا حاكنلا يف لوخدلا نأ وهو دحاو لصأ ىلع ةينبم لئاسملا هذه «ةريخذلا» يفو

 .دمحأ نع ةياور وهو « نوكي فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعف « ال مأ يناثلا حاكنلا يف ًالوخد نوكي

 لامك بجوي الف ) :م ةحيحصلا ةولخلاو لوحخدلا لبق يأ :ش ( سيسملا لبق قالط اذه نأل ) :م

 ( فانئتسا الو ) :م صنلاب رهملا فصنم وه لب رهملا لامك بجوي ال اذكه قالط لكو :ش ( رها

 سيسملا لبق قالطلا يف بجت ال ةدعلا نأل :ش ( ةدعلا ) :م فانئتسا اهيلإ بجوي الو يأ :ش

 . اضيأ صنلاب

 ةدعلا لامكإ ينعي :ش ( رهظي مل هنآ الإ « لوألا قالطلاب بجي اغإ ىلوألا ةدعلا لامكإو ) :م

 :م يناثلا جوزتلا يأ :ش ( عفترا اذإف ) :م هايملا طالتخا مدعل :ش ( يناثلا جوزتلا لاح ) :م ىلوألا

 راصف لوخد الب ايناث اهقلط ام هنأل ء لوألا قالطلا مكح يأ :ش ( همكح رهظ يناثلا قالطلاب)

 ( اهقتعأ مث هدلو مأ ىرتشا ولامك ):م ىلوألا ةدعلا لامكإ هيلع بجيف « مودعملاك يناثلا حاكنلا

 الف ‹ كلم اب هل الالح تناكو حاكنلا دسف هنم تدلوف ةمأ يهو هتأرما ىرتشا لجر هتروص :ش

 كلملا ناك املف « حاكنلا رثأ ةدعلا نأل « هقح يف ةدتعم ريغ اهنأل بيطلا يقبت الو نيزتت نأب سأب

 « كلذ هل سيل هريغ نم اهجوزي نأ دارأ اذإ ىتح « هريغ قح يف ةدتعم اهنكل « حاكنلا رثأ يفاني

 دعب اهقتعأ اذإ مث .هريغ قح يف ةدتعم تناكف « لوخدلا دعب ةقرفتلا نإف « نيتضيح ضيحت ىتح

 مأ ىلعو ‹ حاكنلاب تدلو امدعب اهارتشا نيح دلو مأ تراص اهنأل .ضيح ثالث اهيلعف ءارشلا
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 حاكنلا ددج اذإف ء ةدعلا وهو « هرثأ يقب دق و « ىلوألا ةأطولاب ةقيقح هدي يف ةضوبقم اهن امهلو

 يرتشي بصاغلاك « حاكنلا اذه يف قحتسملا ضبقلا نع ضبقلا كلذ بان ةضوبقم يهو

 لاقو . لوخدلا دعب قالط هنأ اذهب حضوف هدقعلا درجمب اًضباق ريصي هدي ىف يذلا بوصغملا

 مل ةيناثلاو ‹ دوعت الف ‹ جوزتلاب تطقس دق ىلوألا نأل ؛ ًالصأ اهيلع ةدع ال: -هللا همحر-رفز

 . انلق ام هباوجو « بجت

 سايقلا يفو . اًناسحتسا نييلوألا نيتضيحلا يف ةنيزلاو بيطلا يقتت اهنكل ٠ ضيح ثالث دلولا

 ناسحتسالا هجو . كلذ دعب اهمزلي الف « ةقرفلا عوقو دنع اهمزلي مل دادحلا نأل « كلذ اهل سيل

 « كلملاب هل الالح اهنوكل ىلوملا قح يف كلذ رهظت مل اهنكل ةقرفلاب اهيلع تبجو ةدعلا نأ
 يف امأف « دادحلا اهيف بجي حيحص حاكن نم ةقرفلا دعب ةدعلاو ىلوملا قحو ةدعلا كلت ترهظف

 دلولا مآ نأ يأ :ش ( هدي يف ةضوبقم اهنآ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م
 :م ضبقلا ةلزنمب بابلا اذه يف ءطولاذإ :ش ( ىلوألا ةاطولاب ةقيقح ) :م اهالوم دي يف ةضوبقم

 يهو حاكنلا ددج اذإف « ةدعلا وهو ) :م لوألاو « ءطولا رثأ يقب هنأ لاحلاو يأ :ش ( هرثأ يقب دقو)

 :م لوألا لوخدلا يف يأ :ش ( ضبقلا كلذ بان ) :م لوألا حاكنلا يف لوخدلاب :ش ( ةضوبقم

 حاكنلا يف لوخدلا دعب اهقلط هنأك راص اهقلط اذإف :ش ( حاكنلا اذه يف قحتسملا ضبقلا نع)

 . ةلبقتسم ةدع اهيلعو لماك رهم هيلع بجيف « يناثلا

 ءةعجرلل اًبقعم احيرص ناكل لوخدلا دعب حاكنلاك يناثلا حاكنلا دعب قالطلا ناك ول :ليق نإف

 ال ءيشلل ةاواسملاو « لوخدلا دعب قالطلاك وه اغنإو « لوخدلا دعب قالطب سيل هنأب : بيجأ

 بوجوو رهملا ليمكت قح يف لوخدلاك ةولخلا نأ ىرت الأ «هوجولا عيمج يف هيواسي نأ مزلي

 يرتشي بصاغلاك ) :م .اتئاب عقاولا ناك ةولخلا دعب اهقلط ول ىتح ء«امهاوساميف ال ةدعلا
 يذلا بصاغلا مكحب روكذملا مكحلا هبش :ش ( دقعلا درجمب اضباق ريصي هدي يف يذلا بوصغما

 ( اذهب حضوف ) :م دقعلا هب متي يذلا ضبقب اًضباق ريصي كلاملا نم هدي يف يذلا بوصخملا ىرتشا

 :ش ( لوخدلا دعب قالط ) :م قالطلا اذه يأ :ش ( هنأ ) :م ليلدلا نم هانررق اب رهظف يأ :ش

 . قحتسملا ضبقلا نع ضبقلا كلذ بان هلبق هلوق ليلدب « اًقيقحت ال اهيبشت

 جوزتلاب تطقس دق ) :م ىلوألا ةدعلا يأ :ش ( ىلوألا نأل ؛ ًالصأ اهيلع ةدع ال : رفز لاقو ) :م

 قالط هنأل :ش ( بجت مل ) :م ةيناثلا ةدعلا يأ :ش ( ةيناثلا ) :م دوعي ال طقاسلا نأل :ش ( دوعت الف
 هدي يف ةضوبقم اهنأ وهو « ليلدلا نم انلق ام رفز باوج يأ :ش ( انلق ام هباوجو ) :م لوخدلا لبق
 ۰ . ةدعلا وهو« ضبقلا رثأ ءاقبب
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 ‹ زاج تجوزت نإف ءةملسم انيلإ ةيبرحلا تجرخ اذإ اذكو « اهيلع ةدع الف ةيمذلا يمذلا قلط اذإو

 امأ ‹ ةدعلا ةيمذلا ىلعو اهيلع : الاقو -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع هلك اذهو ء ًالماح نوكت نأ الإ

 لوقو . حاكنلا باتك يف هانيب دقو ‹ مهمراحم مهحاكن يف فالتخالا ريظن اهيف فالتخالاف ةيمذلا

 ةقرفلا نأ امهلوق هجوف ةرجاهملا امأو .اهيلع ةدع ال هنأ مهدقتعم ناك اذإ اميف هللا همحر ةفينح يبأ

 اهكرتو لجرلا رجاه اذإ ام فالخب « نيابتلا ببسب اذكف « ةدعلا تبجو رخآ ببسب تعقو ول

 ‹ غيلبتلا مدعل

 ال اذكو يأ :ش ( اذكو « اهيلع ةدع الف ةيمذلا يمذلا قلط اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اهنوك لاح مالسإلا راد ىلإ يأ :ش ( انيلإ ) :م برحلا راد نم :ش ( ةيبرحلا تجرخ اذإ ) :م ةدع
 ليبس ىلع جورخلا وه طرشلا لب « ةدعلا بوجو مدع يف طرشب سيل مالسإلاو :ش ( ةملسم) م

 اذإ « هلوق مغار نالف لاقي ءًادبأ برحلا راد ىلإ دوعت ال نأ ةين ىلعو « ةبضاغملا يأ « ةمغارملا

 وآ اًيمذ وأ اًملسم انيلإ نيجوزلا دحأ جرخ : لاقو ‹يشاترمتلا هركذ ‹ مهنع جرخو مهذبان

 . ةيجوزلا تلاز دقف مث هبرح ىلع رخ آلاو اًيمذ راص وأ ملسأ مث ًانمأتسم

 م اهيلع ةدع الو :ش ( زاج ) :م مالسإلا راد ىلإ ةرجاهمك هذه يأ :ش ( تجوزت ناف ) :م

 . ؛يفاكلا » يف ديهشلا مكاحلا صن هيلعو اهلمح عضت ىتح جوزت الف :ش ( ًالماح نوکت نأ الإ)

 يبآ نع فسوي يبأ نع دمحم یورو : اريغصلا عماجلا» حرش يف ديهشلا ردصلا لاقو

 ينعي باتكلا باوج حيحصلاو « اهجوز اهبرقي ال نكلو ةرجاهملا حاكن زوجي لبحلا عم نأ ةفينح

 :ش ( الاقو .ةفينح يبآ دنع هلك ) :م روكذملااذهو يأ :ش (اذهو ):م لبحلا عم اهجوزت زوجي ال

 ةيمذلا ىلعو) :م برحلا راد نم تجرح يتلا يلع يأ :ش (اهيلع) :م دمحمو فسوي وبأ لاقو يأ

مهم راحم مهحاكن يف فالتخالا ريظن اهيف فالتخالاف ةيمذلا ام « ةدعلا ) :م اهجوز اهقلط يتلا :ش (
 

 . كلذ مهدقتعم ناك اذإ هدنع حيحص مهنيب اميف مراحملا حاكن نأ ينعي :ش (

 اذإ اميف ةفينح يب لوقو ) :م كرشلا لهأ حاكنلا باب يف :ش ( حاکتلا باتک يف هانيب دقو ) :م

 يمذلا نم ةقلطملا ةيمذلا جوزت زاوج يف ةفينح يبأ لوق ينعي :ش ( اهيلع ةدع ال هنأ مهدقتعم ناك

 . كلذ زاوج ةمذلا لهأ داقتعا يف ناك اذإ زوجي اغنإ ةدع الب

 :ش ( امهلوق هجوف ) :م مالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم ترجاه يتلا :ش ( ةرجاهملا امأو ) :م

 :م قالطلاک :ش ( رخآ ببسب تعقو ول ) :م نييمذلا نيجوزلا نيب :ش ( ةقرفلا ن) :م كلذ يف

 رجاه اذإ ام فالخب ) :م برحلا راد نم :ش (نیابتلا بہسب ) :م بجي :ش ( اذكف ةدعلا تبجو)

 قافتالاب اهيلع ةدعلا بجت ال برحلا راد يف :ش ( اهكرتو) :م مالسإلا راد ىلإ جوزلا يأ :ش ( لجرلا

 . اهيلإ عرشلا مكح غيلبت مدعل يأ :ش ( غيلبتلا مدعل ) :م
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 ثيح ةدعلا نألو ‹ ٠١( ةيآلا :ةنحتمملا ) ( نهوحكنت نأ مكيلع حانج الو :  ىلاعت هلوق هلو

 نوكت نأ الإ ‹ كلمتلل الحم ناك ىتح « دامجمل اب قحلم يبرحلاو « مدآ ينب قح اهيف ناك تبجو

 الو اهحاكن زوجي هنأ - هللا همحر -ةفينح ىبأ نعو « بسنلا تباث دلو اهنطب يف نأل؛ ًالماح

 .حصأ لوألاو ءانزلا نم ىلبحلاك اهأطي

 : ةنحتمملا ) (( نهوحكنت نأ مكيلع حانج ال  ىلاعت هلوق ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ىلع ةدايز ةدعلا ءاضقنا دعب امب هدييقتف « اًقلطم تارجاهملا حاكن يف حانجلا ىفن :ش ( ٠١ ةيآلا
 ( مدآ ينب قح اهيف ناك تبجو ثيح ) :م ةدعلا نأ هريدقت ٠ لوقعم ليلد :ش ( ةدعلا نألو ):م صنلا

 ىتح « دامجلاب قحلم يبرحلاو ) :م لوخدلا لبق بجي ال اذهلو « مرتحم ءال ةنايص بجت اهنأل :ش
 نوکي نأ زوجي :ش ( ًالماح نوكت نأ الإ ) :م مئاهبلاك قاوسألا يف عابي :ش ( كلمتلل الحم ناك

 ةأرما نوكت نأ الإ هل قح ال يبرحلاو هانعم نأل ؛ دامحجلاب قحلم يبرحلاو : هلوق نم ءانثتسا

 نيب عمجلا مزلتسيف « اهحاكنب مئاق شارفلاو :ش ( بسنلا تباث دلو اهنطب يف نأل ) :م ًالماح

 . ًالماح نكت ملاذإ كلذك الو « نيشارفلا

 ال قلطم « ٠١( ةيآلا ةنحتمملا) € نهوحكنت نأ مكيلع حانج ال » : يلاعت هلوق : تلق نإف

 . زوجي الف صنلا ىلع ةدايز لمحل اب هدييقتف « لئاحلاو لماحلا نيب لصفي

 ثيدح ٤ هریغ عرز هءام نیقسي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناک نم» : ب هلوق نإ : تلق

 . هلثماهيف سيل هنإف « ةدعلا فالخب « ةدايزلا هب زوجيف لوبقلاب ةمئألا هتقلت روهشم

 يأ :ش ( انزلا نم ىلبحخلاک اهاطي الو اهحاكن زوجي هنأ ) :م نسحلا هاور :ش ( ةفينح يبأ نعو ) :م

 نأل :ش ( حصأ ) :ماهحاكن ةحص مدع وهو :ش ( لوألاو ) :مانزلا ءامك يبرحلا ءاملا ةمرح ال
 . يبرحلا نم تباث بسنلا انهو « هل بسن ال انزلا نم لمحل ا

 . ةبتاكملاو ةريغصلا ىلع ةدعلا بوجو بابلا اذه يف ركذي مل فنصملا نأ ملعا مث

 تناك اذإ يلضفلا نعو « رهشأ ةثالثب دتعت لوخدلا دعب ةريغصلا قلط «ةريخذلا» يفو

 ءال مأ ءطولا كلذب تلبح اهنأ رهظي نأ ىلإ اهلاح فقوي لب « رهشألاب يضقنت ال اهتدعف ةقهارم
 . ةدعلا فنأتست رهشألا يف تضاح ولو « رهشألابف الإو « لمحلا عضوب اهتدع تناك رهظ نإف

 ظفل نوقلطي ال خياشملا رشكأو « ةريغصلا ىلع ةدعلا باجيإ قالطإ يف انخياشم فلتخاو

 تناك اذإ ةيباتكلا ىلع ةدعلا بجتو دتعت لاقي نأ ىغبني نكل « ةبطاخم ريغ اهنأل ةدعلا بوجو

 « ةفينح يبأ دنع قرف الو « توم يف اهيلع ةدع الف « يمذ تحت تناك ول ةملسملاك ملسم تحت

 . بج امهدنعو

 ۔ (۳۳۰ /۱) يذمرتلا حیحص رظنا : نسح (۱)



 ةبحاص تناك اذإ اهنأل < ءاوس اهريغو يه اندنعف ‹ ةضاحتسملا ةدع ىف ءاملعلا فلتخاو

 ‹ يعفاشلا دنعو ‹ رهشأ ةثالثب دتعت اهتداع ةيسانلاو ةأدتبملاو < اهتداع مايأ ىلإ تدر ةداعلا

 «ءاربتسا رهشأ ةعستف ةافولاك قالطلا ىف ةنس : كلام لاقو . زييت دجوي مل اذإ رهشأ ةثالث دمحأو

 . ةيباتك وأ ةمأ وأ تناك ةرح ةدع رهشأ ةثالثو
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 لصف

 اهجوز اهنع ىفوتملا امأ « دادحلا ةملسم ةغلاب تناك اذإ اهجوز اهنع ىفوتملاو ةتوتبملا ىلعو :لاق

 ىلع الإ مايأ ةثالث قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحب ال»: ي هلوقلف

 « ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز

 ( لصف ) :م

 . كرتلاو لعفلا نم تادتعملا ىلع بجي ام نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ةقلطملا ىلع عقت ةظفللا هذه :ش ( ةتوتبملا ىلعو ) :م هرصتخم يف يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءاحلا رسكب :ش ( دادحلا ةملسم ةغلاب تناك اذإ اهجوز اهنع ىفوتملاو ) :م ةعلتخملا ىلعو « اًئالث وأ اتئاب

 ةافو دعب باضخلاو ةنيزلا تكرت اذإ ةأرملا تدح نم ردصم نيتلمهملا نيلادلا فيفختو ةلمهملا

 ىبأو . ادادحإ اًضيأ ةأرملا تدحأو ‹ حتفي حتفو ‹ رضي برضو « رصني رصن نم وهو « اهجوز

 دحو دحأ :«هماكحأ» يف دادش نبا لاقو . ديرد نبا هلاق اذك « دحم يهف « تدحأ الإ يعمصألا

 . دوسلا مث ءاملا تابث اًسضيأ دادحلاو « اهسفن تعنم اهنأو ‹ عنملا وهو « دحلا نم وهو « ناتغل

 هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال ) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( ب هلوقلف اهجوز اهنع ىفوتملا امآ ) :م

 ثيدحلا اذه :ش ( ارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع الإ مايأ ةئالث قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو
 هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال : ةي هللا لوسر لاق :تلاق ةيطع مأ نع يذمرتلا الإ ةعامجلا هجرخأ

 سبلت الو « ارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ « لايل ثالث قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو

 رافظأ وأ طسق نم ةذبن ترهط اذإ الإ اًبيط سمت الو « لحتكت الو « بصع بوث الإ اغوبصم ابوث
 يف اهضيحم نم انادحإ تلستغا اذإ اهرهط يف ةأرملل صخر دقو : ملسمو يراخبلا ظفل يفو .

 . رافظأ وأ طسق نم ةذبن

 دادحإلا لالحإ هاضتقم نأل « لاكشإ ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجو يفو :لمكألا لاقو

 يف وه امنإو «هيف مالكلا سيلو « لالحإ يرحتلا نم ءانثتسالا نوكل «اهجوزاهنع ىفوتملل
 دادحإلا لالحإ يفن لحي ال ةي هلوق لاقي نأ نكي : «ةياهنلا »يف لاقو :لاق مث « باجيإلا

 تيم ىلع ةأرملا دحت ال ثيدحلا ريدقت ناكو ةلاحم ال دادحإإلا تابثإ ىنثتسملا ىف ناك ذئنيحف «هسفن

 دادحإب رابخإ اذه ناكف « ارشعو رهشأ ةعبرأ دحت اهنإف اهجوز اهنع ىفوتملا الإ مايأ ةثالث قوف

 نم تدجو ام بسناذهو « رمألا نم دكآ عرشلا رابخإ نأل ءاًبجاو ناكف اهجوز اهنع ىفوتملا

 . ىهتنا « حرشلا

 جرخأ ام اًصضيأ فنصملا نإف « ثيدحلا مامت يف رظنلا نم ريصقتلا نم ةغل فسعتلا اذه : تلق

 لمأتملا ىلع ىفخي ال ام ىلع دادحإلا بوجوب حيرصت هيفو « هانركذ دقو « همامتب ثيدحلا
 نيسلا نوكسو « فاقلا مضب طسق نم ةذبن هلوق «كاحي مث هلزغ عنصي نيميلا دورب نم بصعلاو

"1¥ 



 فسأتلل ًراهظإ بجو هنأل اهيلع دادح ال : -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو ء انبهذمف ةتوتبملا امأو

 نآ يور ام انلو . هتوفب فسأت الف « ةنابإلاب اهشحوأ دقو هتام ىلإ اهدهعب ىفو « جوز توف ىلع

 بيط ءانحلا : لاقو « ءانحلاب بضتخت نأ ةدتعملا ىهن : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 ةدحاو ليقو . هظفل نم هلدحاو ال بيطلا نم برض ليقو « دوعلا نم برض وهو « ةلمهملا

 - هلوق « نميلاب ريمحل ةنيدم مسا وهو « ماطق نزوب فلألا نودب رافظ طسق نم ىوريو « رفظ

 هيلعو دحتاهجوزاهنع ىفوتملاو « ةدحوملا ءابلا نوكسو نونلا مضب وهو « ةعطق يأ - ةذبن

 دمحأو يعفاشلاو كلامو يروثلاو نايفسو انباحصأ بهذم وهو « ةه هللا لوسر باحصأ

 ال : ةبيتع نب مكحلاو يرصبلا نسحلاو يبعشلا لاقو . اهريغ وأ ًالماح تناك ءاوس قاحسإو

 . دادحإإلا اهيلع ضرف : ةيرهاظلا تلاقو ٠ بجي

 اوسأت اليكل# : ىلاعت هللا لاق « مومذم كلذو « معنلا توف ىلع فسأتلا دادحإلا ليق نإف

 ؟باتکلاب اًضراعم ربخلاب ابجاو راص فیکف « ۲۲ ةيآلا دیدحلا € مکاتآ امب اوحرفت الو مکتاف ام ىلع

 عم حرفلاو ‹ حابصلا عم ىسألا « ةيآلا . .  اوسأت الكيل » : ىلاعت هلوقب دارملا نأب بيجأ

 . يي يبنلا ىلإ اعوفرمو اًقوقوم دوعسم نبا نع لقن حايصلا

 -يعفاشلا لاقو ) :م ةياور يف دمحأو ميدقلا يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( انبهذمف ةتوتبملا امأو ) :م

 . ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو :ش ( اهيلع دادح ال ) :م ديدجل ا يف :ش (- هللا همحر

 ًاراهظإ بجو ) :م دادحإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م بجي لوق يفو « بحتسي «جاهنملا» يفو
 ‹ ةرشعلا نسح نم اهتاف ام ةأرملا دهعت ىفو يأ :ش ( هتام ىلإ اهدهعب ىفو « حوز توف ىلع فسأتلل

 اهيلع اهريغ ةراثيإو قارفلاب اهيلإ ءاسأ ثيح :ش ( ةنابإلاب اهشحوأ دقو ) :م امهنيب توملا قرف نأ الإ
 . جوزلا اذه توقب يأ :ش ( هتوفب ,فسأت الف ) :م

 ءانحلا :لاقو « ءانحلاب بضتخت نأ ةدتعملا ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام انلو ) :م

 معز امك ال ادحاو اًيدح يجورسلا هركذ « اًنيدح هنأ ىلع لدي فنصملا هركذ ام رهاظ ش "(بيط
 نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا فنصملا نأل « هنم مهو اذه : ثيداحألا جرخم لاقو . يجورسلا

 ثيدحلا نوكي نأ نيعتف « يعفاشلا فالخ هيفو ءاهجوز اهنع ىفوتملاك دادحإلا اهيلع ةتوتبملا
 .ادحاو

 : لاقو ‹ هلوق ىلإ يبنلا نأ يور ام انلو « فنصملا لوقب مهضعب لدتسا : تلق نإف
 اهل ةالوم نعاهمأ نع ديسأ تنب ميكح مآ نع هننس يف دواد وأ هجرخأ ثيدحب «بيط ءانحلا»

 يطشتمت ال» ةملس يبآ ةافو نم يتدع يف انآو ةَ هللا لوسر يل لاق : تلاق « ةملس مآ نع

 خيشلا هفعضو « ةملس مآ نع اهل ةالوم نع اهمأ نع ديسأ تنب ميكح مأ ثيدح نم (۲۳۰۵) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 . (۲۲۹ ص ) دواد يبآ فيعض رظنا « ينابلألا
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 «اهنؤم ةيافكو اهنوصل ببس وه يذلا حاكنلا ةمعن توف ىلع فسأتلل اراهظإ بجي هنألو

 . اهدعب ال ةنابإلا لبق اّنيم هلسغت نأ اهل ناك ىتح ‹ توملا نم اهل عطقأ ةنابإلاو

 نيفلغت ردسلاب» : لاق ؟ هللا لوسر اي طشتمأ ءىش يأب : تلق . « باضح هنإف ءانحلاب الو بيطلاب

 ۰ . « كسأر هب

 ريغ هب لالدتسالاف ‹« ىفخيال ام ىلع دوصقملا نع يبنجأ اذه دواد يبأ ثيدح : تلق

 : ثيدحلا مامو « قالطلا ةدتعمو ةافولا ةدتعم نوكت نأ نم معأ - ةدتعملا ىهن - هلوقو . قباطم

 . بيط ءانحلا

 ريكب نع ةعيهل نبا نع جحلا يف ةفرعملا باتك يف يقهيبلا هجرخأو دحاو ثيدح ثيدحلاف

 تنأو يبيطت ال : لاق ةي هللا لوسر نأ اهمأ نع ميكح تنب ةلوخ نع جشألا نب هللا دبع نبا

 ىهن» : هظفل « ىئاسنلا ىلإ ةياغلا ىف ىجورسلا هازعو « بيط هنإف ءانحلا ىست الو « ةمرحم

 هدانسإ : ىقهيبلا لاقو .«بيط ءانحلا» : لاقو ء٠ ءانحلاب باضخلاو نهدلاو ليحكتلا نع ةدتعلا
 ۰ . هب جتحي ال : ةعيهل نبا لاق « فيعض

 ةرثك يف رصجب ةعيهل نبا لثم ناك نم : لاق هنأ دمحأ نع يور نكلو < اريثك هيف اوملكت: تلق

 . ثراحلا نب ورمعب اًنورقم ملسم هل یورو « اریثک دمحأ هنع ثدحو < هناقتإو هطبضو هلیدح

 . يواحطلاو « ةعبرألا هل ىور

 وه يذلا حاكنلا ةمعن توف ىلع فسأتلل اراهظإ بجي ) :م دادحإإلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ةيافك لجألو :ش ( اهنؤم ةيافكو ) :م زوجي ال ام باكترا نع ةأرملا نوصل يأ :ش ( اهنوصل ببس

 نم ) :م حاكنلا ةمعنل يأ :ش ( اهل عطقأ ةنابإلاو ) :م اهتوسكو اهتقفن نم ةنؤم عمج وهو اهنؤم
 :ش ( هلسغت نأ اهل ناك ىتح ) :م ةدعلا يضقنت نأ ىلإ ةافولا دعب قاب حاكنلا مكح نأل :ش ( توملا

 ىقبي ال هنأل :ش ( اهدعب ال ةنابإلا لبق اًتتيم ) :م هنوك لاح « اهجوز لسغت نأ ةآرملل ناك ىتح يآ

 . ًالصأ اهدعب حاكنلا

 صالخلا بلطل لام لاب اهسفن تدتفا دقو ةعلتخملا فسأتت فيكف « فسأتت ةتوتبملا :ليق نإف

 صلختلاب رورسلا رهظت لب ؟ اهيلع اهريغ رثآو ةنابإلاب اهافك دقو « فسأتت فيك ةنابملا اذكو ؟هنم
 حيحصلا حاكنلا توفب رثاد دادحإلا بوجو نأب بيجأ . مصخلا لاق امك جوزلا اذه لشم نم

 . ةتوتبملاو ةعلتخملا نيب قرف ال اذه يفو « هئافجو جوزلا ءافو رابتعاب ال ةئيشملاب

 ةمعن نأ ال « تاجوزلا ىلع بجت امك جاوزألا ىلع بجت نأ يبني كلذك ناك ول : ليق نإف

 نهانعم يفاوسيل جاوزألاو « تاجوزلا يف الإ دري مل صنلا نأب بيجأ . امهنيب كرتشم حاكنلا

 نهنوكل نهيلع ةقفنلا دوروو « نهتنايص نم هيف امل « حاكنلا ةمعن يف نهنم ىندأ مهنوكل
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 ‹ بيطملاو نهدلاو ‹ لحكلاو « ةنيزلاو ‹ بيطلا كلرتت نأ: ناتغلامهو ‹ دادحإإلا لاقيو « دادحلاو

 ام:امهدحأ:ناهجو هيف ىنعملاو .عجو نمالإ :«ريغصلا عماجلا »يفو ‹ رذع نم الإ ٠ بيطملا ريغو

 حاكنلا نع ةعونم يهو « اهيف ةبغرلا يعاود ءايشألا هذه نأ :يناثلاو « فسأتلا راهظإ نم هانركذ

 يف ةدتعملل نذأي مل يب يبنلا نأ حص دقو ‹ مرحلملا يف عوقولا ىلإ ةعيرذ ريصت اليك اهبنتجتف

 یرعی ال نهدلاو ‹ لاحتكالا

 . جاوزألا كلذك الو « بلغتلا نع زجاوع بسكلا نع فئاعض

 . مالكلا لو يف هعضوم ناكو « دادحإلا فيرعت اذهب دارأ :ش ( دادحإلا لاقيو دادحلاو) :م

 ةلمج دادحإإلا لاقيو : هلوقو . هرخآ ىلإ . . بيطلا كرتي نأ هلوق هربخو أدتبم - دادحلا - هلوق

 دادحلا يأ « اًضيأ ةضرتعم ةلمج :ش ( ناتغل امهو ) :م اًضيأ دادحلا دادحإلا يف لاقي يأ « ةضرتعم

 نأ ) :م بيرق نع هيف مالكلا ىضم دقو « ناتلمعتسم ناتغل ةزمهب دادحإلاو « هلوأ يف ةزمه الب

 :م ةنيزلا لامعتساو يأ :ش ( ةنيزلاو ) :م بيطلا لامعتسا ةدتعملا كرتت يأ :ش ( بيطلا كرتت

 يآ :ش ( نهدلاو ) :م مسا مضلابو « ردصم وهو « لحكلا كرتي يأ « فاكلا مضب :ش ( لحكلاو)

 . دمحم ظفلو يرودقلا ظفل اذكه :ش ( رذع نم الإ بيطملا ريغو « بيطملاو ) :م نهدلا لامعتساو

 ىنعملاو ) :م يوادتلا وه رذعلا نأ ىلإ ةراشإ وهو :ش ( عجو نم الإ : «ريغصلا عماجلا *يفو ) :م

 راهظإ نم هانركذ ام امهدحأ ) :م ناهجو ةنيزلاو بيطلا كرت باجيإ يف يأ :ش ( ناهجو هيف

 يأ :ش ( ءايشألا هذه نأ ) :م يناثلا هجو يأ :ش ( يناثلاو ) :م حاكنلا لاوز ىلع :ش (فسأتلا

 ةبيطم تناك اذإ اهنأل « ةآرملا يف يأ :ش ( اهيف ةبغرلا يعاود ) :م نهدلاو لحكلاو ةنيزلاو بيطلا

 نع ةعونم يهو ) :م ةروكذم ا ءايشألا نع ةيلاخ تناك اذإ نوكي ام قوف اهيف لجرلا ةبغر ديرت ةنيزتم

 :ش (اهبنتجتف) :م ةافولاو حاكنلا ةدع يف تماد ام « حاكنلا نع ةعونم ةدحلملا ةأرملا يأ :ش ( حاكنلا

 اليك يأ :ش (ةعيرذ ريصت اليك ) :م ةروكذملا ءايشألا ةدحملا هذه بنتجت كلذك رمألا ناك اذإ يأ

 . مارحلا يأ :ش ( مرحملا يف عوقولا ىلإ ) :م ةليسو ءايشألا هذه ريصت

 دري ملو « ميمعتلا ةدتعم اب دارأ :ش ( لاحتكالا يف ةدتعملل نذأي مل اَب يبنلا نأ حص دقو ) :م

 حص دقو : هلوقو . هجيرخت يف ثيداحألا جرخم لاق اذك « ةصاخ اهجوز اهنع ىفوتملا ريغ

 تنب بنيز نع ًالوطمو اًرصتخم «مهبتك» يف هوجرخأ دق ةتسلا ةمئألا نإف « لاحتكالا نع يهنلا

 يف هونذأتساف ةا يبنلا اوتأف « اهنيع ىلعاوفاخف اهجوز اهنع يفوت ةأرما اهمأ نع ةملس مأ

 ىلع امأو ٠٠ ارشعو رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح -ةثالث وأ نيترم-ال» : اب هللا لوسر لاقف «لحكلا

 ام ىلع هيف قلي مل نإو بيطلا نع ةعونم اهنآ رهاظف اًبيطم ناك اذإ هنأ ريغ « ءيش حصي ملف نهدلا

 . نآلا ءيجي

 عونم نهدلا نأ ىلإ اذهب راشأو « هربخ :ش ( ىرعي ال ) :م : هلوقو ًأدتبم :ش ( نهدلاو ) :م
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 ‹ ةرورض هيف هنأل « رذع نم الإ» : لاق ‹ هنع مرحملا عني اذهلو ‹ رعشلا ةنيز هيفو بيط عون نع
 نأل ؛ اهل حابي ارهاظ ؟رمأ كلذ ناك نإف اعجو تفاخف نهدلا تداتعا ولو « ةنيزلا ال ءاودلا دارملاو
 ال ‹ ءانحلاب بضتخت الو. هب ساب ال رذعل هيلإ تجاتحا اذإ ريرحلا سبل اذكو ‹ عقاولاك بلاغلا

 . بيطلا ةحئار هنم حوفي هنأل ؛ نارفعزب الو «رفصعب اًغوبصم ابو سبلت الو .انيور

 عون نع : لاق اذهلو « بيطلا هيف قلي مل نإو :ش ( بيط عون نع) :م ىرعي ال هتاذ يف هنأل اقلطم
 هنوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م ةجهب هيف ديزيو هنسحي هنأل :ش ( رعشلا ةنيز هيفو ) :مبيط
 لاق يأ :ش ( رذع نمالإ : لاق ) :م هلامعتسا زوجي الف :ش ( هنع مرحلا عني ) :م رعشلل ةنيز
 رذع نم الإ نهدلاو لحكلاو ةنيزلاو بيطلا نم ةروكذملا ءايشألا ةدحملا كرتت : يرودقلا
 عادص اهب ناك اذإ امك « ةنيزلا هجو ىلع لاحتكالاو ناهدالا [ال] زوجي ذئنيحف « تعقو ةرورضو
 ‹ ةرورض هيف نأل ) :م :هلوقب كلذ ىلإ فنصملا راشأو ‹ تلحتكاف اهينيع تكتشاو اهسأر تنهدف

 . ةعونم ةنيزلا نأل « ةنيزلا دصق ال يأ :ش ( ةنيزلا ال ءاودلا دارملاو

 نم وضع يف وأ اهسأر يف :ش ( اًعجو تفاخف ) :م لادلا حتفب :ش ( نهدلا تداتعا ولو ) :م
 نأل ؛ اهل حابب ) :م ابلاغ ارهاظ عجولا اهفوخ ناك يأ :ش ( ؟رهاظ ارمأ كلذ ناك نإف ) :م اهئاضعأ
 اذإ ) :م ريرحلا سبل اهل زوجي اذكو يأ :ش ( ريرحلا سبل اذكو ) :م ةرورضلا ققحتف (عقاولاك بلاغلا

 ملسمو يراخبلا ىورو « امهوحنو لمقلاو ةكحلا وحن رذعلاو :ش ( هب سأب ال رذعل هيلإ تجاتحا
 ريرحلا سبل يف نمحرلا دبعو ريبزلل ةي يبنلا صخر : لاق هنع ىلاعت هللا يضر سن ىلإ ادنسم
 . دوسألا ريرحلا سبل ةدتعملل حابي : كلام لاقو ء امهب تناك ةكحل

 نانسألاب طشتمتو « زوجي ال ةنيزللو « زوجي ىذأ عفرل تنهداو تلحتكا ول : ؛طيحملا» يفو
 مهدنعو « اًقلطم طاشتمالا زوجي : دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو . ةقيضلا نانسألاب ال ةعساولا
 ناهدألا عنم ىلعاوعمجأو . ردسلاو يمطخلاب اهسأر لسغتو مامحلا لخدت نآ اهل
 دمحأو كلام دنعو . ةرورضلا ريغل مارح يعفاشلاو اندنعف « ةبيطملا ريغ يف اوفلتخاو « ةبيطمل ا

 . بيطملا ريغلا جريسلاو تيزلاب نهدت ةيرهاظلاو

 مالكلا رمو « « بيط ءانحلا»: مالسلا هيلع هلوق هب دارأ :ش ( انيور امل ءاتحلاب بضتخت الو ) :م

 : « يفاكلا » يفو :ش ( بيطلا ةحئار هنم حوفب هنأل ؛نارفعز الو رفصعب اًعوبصم ابو سبلت الو ) :م هيف

 دصقت ال نكلو « ةروعلارتس ةرورضب هب سأب ال ذئنيحف « غوبصملا الإ بوث اهل نكي ملاذإ الإ
 ءةنيزلا هب عقي ال اهنم قلخل ا امأ « اهنم ددجلا ةروكذملا بايثلاب دارملاو : يناولحلا مامإلا لاق . ةنيزلا

 . ةدادحلا يف غلبأ لب ةنيزلا هب دصقي ال نأ ةعبرألا ةمئألا دنع دوسألا سبل اهل حابيو هب « سأب الف

 ةدتعملا رفخت الو « ةرضخلاو ةرمحلاب غوبصملا يف امك داوسلا سبل نع بنتجي : ةيرهاظلا تلاق

 . هيلع قفاوی ملو « هنم الإ بسک نکی مل [ ول ]و هعیبت الو هئزجت الو بیطلا ىلع

11 



 باطخلا نأل ؛ ةريغص ىلع الو ‹ عرشلا قوقحب ةبطاخم ريغ اهنأل ؛ ةرفاك ىلع دادحإ الو : لاق

 قح لاطبإ هيف سيل اميف ىللاعت هللا قوقحب ةبطاخم اهنأل دادحإلا ةمألا ىلعو « اهنع عوضوم

 مدقمدبعلا قحو هقح لاطبإ هيف نأل ؛ ةدعلا يف تيبلا نم جورخلا نم عنملا فالخب « ىلوملا

 ةدع يف الو دلولا مأ ةدع يف سيلو : لاق .هتجاحخ

 وه اغإف ءاهوخأ وأ اهمأ وأ اهنا وأ اهوبأ تام نمل دادحإلا لحي ال :«رداونلا» يف دمحم لاق

 دادحإلا ةحابإ ثيدحلا يف ذإ ةثالثلا ىلع داز اميف كلذب دارأ :ليق . ةصاخ جوزلا قح يف

 ريغ ىلع دادحإلا اهل «جاهنملا» يف اًقالخ كحي ملو . مايأ ةثالث نهجاوزأ ريغ ىلع تاملسملل

 ةدايزلا مرحتو مايأ ةئالث جوزلا

 :ش ( عرشلا قوقحب ةبطاخم ريغ اهنأل ؛ ةرفاك ىلع دادحإ الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( اهنع عوضوم باطخلا نأل؛ ةريغص ىلع الو ) :م دادحإلا اهيلع : ةيرهاظلاو كلامو يعفاشلا لاقو

 . ةافولا ةدع يفو « دادحلا اهيلع ءالؤه دنعو « باطخلا يف ةلخاد ريغ ينعي :ش

 . ةريغصلا ىلع ةدعلا بجت ثيح ؟ ةدعلاو دادحلا نيب قرفلا ام : تلق نإف

 اهجوزي ال نأب رمؤي يلولا لب « ةبطاخمب تسيل اهنأل « اهيلع بجت ةدعلا نأ ملسن ال : تلق

 هللا ىحل نا يإلا طرتشي اغإو « هبوجول نايإلا طرشاذهلو ‹ عرشلا قحل ةدعلا يضقنت ىتح

 . اًضيأ ةدعلا بوجو مدعل قرفلا ىلإ ةجاح ال اذه ىلعف «ىلاعت

 :ش ( ىلوملا قح لاطبإ هيف سيل اميف ىلاعت هللا قوقحب ةبطاخم اهنأل ؛ دادحإلا ةمألا ىلعو ) :م

 :م دادحلا اهمزليف ةالصلاو موصلاك ةكولمملا مزلي ىلوملا قح لاطبإ اهيف سيل يتلا عرشلا عورف نأل
 لاطبإ ) :م جورخلا نم اهعنم يف يأ :ش ( هيف نأل ؛ ةدعلا يف تيبلا نم جورخلا نم عنملا فالخب )

 .كلذب دادحإلا توفي الو « هوحنو مادختسالا نم ىلوملا قح يأ :ش ( هقح

 ءانغتساو ‹ دبعلا ةجاحل يأ :ش ( هتجاحل ) :م عرشلا قح ىلع :ش ( مدقم دبعلا قحو) م

 اذكو . ةعامجلاو ةعمحلا دوهش نم ةدتعملا عنمو « لفاونلا نم اهعنم ىلوملل نأ ىرت الأ « عرشلا

 ةمعن تاوفل قالطلاو ةافولا يف تاحوكنملاو ةاعستسملاو ةبتاكم او دلولا مأو ةربدملا يف مكحلا

 حاكنلا لاوزل هتحوكنم ءارش دعب بجول حاكنلا ةمعن تاوفل دادحلا بجو ول : تلق نإف

 . ءارشلاب

 . نيميلا كلب هئاقبب لاحلا تفي مل : تلق

 ةدع يف الو ) :م تقنع اذإ ينعي :ش ( دلولا مأ ةدع يف سيلو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
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 نأ يغبني الو . لصألا ةحابإلاو « فسأتلا رهظتل حاكنلا ةمعن اهتاف ام هنأل؛ دادح دسافلا حاكنلا

 ةبطخلا يف ضيرعتلاب سأب الو « ةدتعملا بطخت

 مأ امأ :ش ( فساتلا رهظتل حاكنلا « ةمعن اهتاف ام ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ دادحإ دسافلا حاكنلا

 ء نزحلا ال رورسلا كلذل بسانملاف « قتتعلا كلذ هب لوزي يذلا قتعلاب ةدعلا اهيلع بجي اغنإ دلولا

 « دسافلا حاكنلا امأو « ةيالولل ًالهأ اهب تراص يتلا ةيرحلا ةمعن لصح لب « ةمعن اهتاف ام نأل

 لصألا لوقي نأ يغبني ناك :ش ( لصألا ةحابإلاو ) :م دادحلا مزلي الف « ةهبش نع ءطولا اذكو
 هللا ةنيز مرح نم لق » : ىلاعت هلوقل كلذو ء اهل ةنيزلا ةحابإ اهب دارأ :يزارتألا لاق . ةحابإلا

 يف اًصوصخ لصأ ةنيزلا ةحابإ يأ: يكاكلا لاقو « ١١( ةيآلا فارعألا) :م 4 هدابعل جرخأ يتلا

 ‹ لصأ ةنيزلا ةحابإ : ىقانغسلا لاقو . ةنيزلا ىف ةحابإلا وه لصألا: لمكألا لاقو . ءاسنلا قح

 ۰ ۰ . دحاو ىنعم ةقيقحلا يف لكلاو

 ؟ لصأ ةحابإلاو : هلوق داريإ هجو ام : تلق نإف : ةعيرشلا جات لاقو

 « مدعلاب ليلعت اذه نإ هيلع لاقي نأ نكي حاكنلا ةمعن اهنإف :هلوق ركذ امل هنأ ههجو : تلق

 لب « حاكنلا ةمعن تاوف مدعب تبثي ال هنأ ينعي « لصأ ةحابإلاو : هلوقب باجأف ‹ حصيال هنإو

 . ىهتنا ‹ ةنيزلل ةمرحملا ةلعلا دوجو نم ملاسلا ةحابإلل يضتقملا لصألاب

 يف ةحابإلا لصألا نأل ؛ هل هجو ال دارفنالا ىلع ًالصأ اهنوكب ةنيزلا ةحابإ صيصخت : تلق

 :م . لصأب تسيل ةحابإلا نأ مالسإلا رخف بهذم نأ ىلع ًالعف وأ الوق تعنم يتلا ءايشألا لك
 :م تامرحملا يف رم دقو ‹ زوجي ال ةدتعملا حاكنو « جوزتلا ةبطخ :ش ( ةدتعملا بطخت نأ يغبني الو)

 ىلع لدي ضرغ ىلإ مالكلا ةلامإ هتقيقحو « حيولتلا ضيرعتلا :ش ( ةبطخلا يف ضيرعتلاب سأب الو )

 نأ لثم كلذو « '« بذكلا نع ةحودنمل ضيراعملا يف نإ » :-مالسلا هيلع- هلوق هنم « ضرعتلا
 هبشأ امو ريخ كيلإ قوسي هللا لعلف «ىتجاح نمل ءاسنلا نإو « ةباشل كنإو « ةليمحل كنإ : لوقي

 وأ كحكنأ نأ ديرأ : اًحيرص لوقي نأ زوجي ال نأ حاكنلاب حيرصتلا نود ةراشإلا نم كلذ
 نأ ةيانكلا نأ ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرفلاو « انركذ امك جوزتلا ةبطخلا نأل ؛ كبطخأ وأ كجوزتأ

 . فايضملل دامرلا ريثك « ةماقلا ليوطل داجنلا ليوط : كلوقك هل عوضوملا ظفللا ريغب ءيشلا ركذي

 نب فرطم نع ةداتق نع ةبعش قيرط نم « ضيراعملا باب ( ۲١۸ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 يف نإ : لاق ‹ رعشلا هيف اندشنأ الإ موي انيلع ىتأ امف « ةرصبلا ىلإ ننصح نب نارمع تبحص : لاق هللا دبع

 ىلع ًافوقوم اًضيأ هجرخأو . هنع هللا يضر نارمع مالك نم اذهو ٠ بذكلا نع ةحودنمل مالكلا ضيراعم

 باب » هحيحص يف هل مجرتو « بذكلا نع ملسملا يفكي ام ضيراعملا يف امأ » ظفلب - هنع هللا يضر -رمع

 . « بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا

 . حتفلا يف ظفاحلا اهركذ . ةيهاو ديناسأب اعوفرم يدع نبا هاورو
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 هللا ملع مكسفنأ يف متننكأ وأ ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع اميف مكيلع حانج الو : ىلاعت هلوقل

 . )٠٠١( : ةيآلا ةرقبلا € اًقورعم الوق اولوقت نأ الإ ارس نهودعاوت ال نكلو نهنوركذتس مكنأ

 كتثج : هيلإ جاتحملل جاتحملا لوقي امك « هركذي مل ءيش ىلع لدي اًنيش ركذي نأ ضيرعتلاو
 مالكلا ضيرعتلا : ةعيرشلا جات لاقو . يرشخمزلا هلاق « كهجو ىلإ رظنألو « كيلع ملسأل

 ةدارإو فيدرلا ركذ ةيانكلاو « ليخب هنآب ضيرعت لخبلا حبقأ ام : كلوقك « ركذ اهيف هل سيل ةلالد

 يفو . فايضم هنأ ينعي « دامرلا ريثك . ةماقلا ليوط ينعي  داجنلا ليوط نالف : كلوقك فودرملا

 ةقلطملا يف زوجي ال ضيرعتلاذإ « اهجوز اهنع ىفوتملل ضيرعتلاب دارأ تاليوأتلا حرش

 ىفخي ال هجو ىلع ضيرعتلا نم نكمتي الف ًالصأ اهل رهم نم جورخلا اهل زوجي ال هنأل «عامجإلاب
 . سانلا نع

 « اهاوس هيلع فقي ال هجو ىلع ضيرعتلا هنكميف راهن جورخل ا اهل اهجوز اهنع ىفوتملا امأو

 ضيرعت ال : «جاهنملا» يفو . اهجوز اهنع ىفوتملا يف ضيرعتلا زاوجو ةبطخلا عنم ىلع اوعمجأو

 . رهظألا يف نئابلا يف اذكو . ةافولا ةدع يف لحيو « ةيعجرل

 هللا ملع مكسفنأ يف متننكأ وأ ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع اميف مكيلع حانج الو > : ىلاعت هلوقل

 هلوق :ش ۲۳١( : ةيآلا ةرقبلا) ( اًفورعم الوق اولوقت نأ الإ ارس نهودعاوت ال نكلو نهنوركذنس مكنأ

 ةافو نم نهتدع يف ءاسنلا ةبطخب اوضرعت نأ مكيلع مثإ ال : يأ € مكيلع حانج الو # : ىلاعت

 هوركذت ملف مكبولق يف متررسأ يأ €متننكأ وأ $ : ىلاعت هلوق . حيرصت ريغ نم نهجاوزأ
 فوذحم ( نهودعاوت الو > : ىلاعت هلوقب كردتسملاو « نيحرصم الو نيضرعم ال مكتنسلأب

 امن هنأل ‹ اًئطو يأ ارس نهودعاوت ال نكلو :  نهوركذاف نهنوركذتس مكنأ هللا ملع هريدقت
 رب

 ةياور وهو « انزلا ينعي : يرسلاو نايح نب لتاقمو كاحضلاو ةداتقو يعخنلاو نسحلا لاقو

 ال نكلو $ سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع لاقو . ريرج نبا هراتخاو « سابع نبا نع يفوعلا

 هلوق ءاذه وحنو « يريغ يجوزتت ال نآ ينيدهاعو قشاع ينإ : اهل اولوقت ال ( ارس نهودعاوت
 : ىلاعت هلوقب قلعتي ءاشتسالاو اوحرصت الو اوضرعت نأ وهو  اًئورعم لوق اولوقت نأ الإ :  ىلاعت

 ديعس فورعملا لوقلا رسف ‹ ةفورعم ةدعاوم الإ طق ةدعاوم نهودعاوت ال يأ € نهودعاوت الو#

 نبا لاقو . يدسلاو يروثلاو دهاجم هرسف اذكو « نآلا ءيجي ام ىلع فنصملا هركذ اجب ريبج نبا

 ال : اهيلول لوقي :لاق ؟( اًقورعم ألوق اولوقت نأ الإ :  ىلاعت هلوق ىنعم ام ةديبعل تلق : نيريس

 . متاح يبأ نبا هاور « ينملعت یتح اهجوزت ال ينعي « اهب ينقبست
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 :لوقي نأ ضيرعتلا -امهنع هللا يضر- سابع نبا لاقو . «حاكنلا رسلا» :-مالسلا هيلع- لاقو

 نأ وجرأل ينإو بغارل كيف ينإ :فورعملا لوقلا يف ريبج نب ديعس نعو « جوزتأ نأ ديرأ ينإ

 اهنع ىفوحملاو « راهن الو ًاليل اهتيب نم جورخلا ةنوتبملاو ةيعجرلا ةقلطملل زوجي الو . عمتجم

 ال $ : ىلاعت هلوقلف ةقلطملا امأ « اهملزنم ريغ يف تيبت الو ‹ ليللا ضعبو راهن جرخت اهجوز

 ةشحافلا ليق :٠( ةيآلا قالطلا) € ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نجرخي الو ‹ نهتويب نم نهوجرخت

 . دحلا ةماقإل نجرخيو انزلا :ليقو . جورخلا سفن

 هنأ دارأ « ثيداحألا جرخم هلاق « بيرغ اذه :ش "( حاكنلا رسلا : -مالسلا هيلع - لاقو ) :م
 نع ثيدحلا اذه ةحص يف انلو : لاق يزارتألا نأ ريغ « حارشلا نم دحأ هيلإ ضرعتي ملو تبثي مل

 . رظن ةي يبنلا

 هجرخأ :ش ( جوزتآ نأ ديرآ ينإ لوقي نأ ضيرعتلا :- اهنع هللا يضر -سابع نبا لاقو ) :م

 جوزتلا ديرأ ينإ :لوقي 4 متضرع اميف مكيلع حانج ال :  سابع نبا نع دهاجم نع يراخبلا
 . ةحلاص ةأرما يل رسيتي نأ تددوولو

 هجرخأ :ش ( عمتجن نأ وجرأل ينإو « بغارل كيف ينإ :فورعملا لوقلا يف ريبج نب ديعس نعو) :م
 . عمتجن نأاوجرأل ينإو «بغارل كيف ينإ لوقي : لاق (اًئورعم الوق اولوقت نأ الإ هنع يقهيبلا

 [وأ] « ةنئاب ةدحاو امإ « انئاب اًقالط ةقلطملا يأ :ش ( ةتوتبملاو ةيعجرلا ةقلطملل زوجي الو ) :م

 يف تيبت الو « ليللا ضعبو راهن جرخت اهجوز اهنع ىفوتملاو « راهن الو ًاليل اهتيب نم جورخلا ) :م اًنالث

 مأو رمع نباو دوعسم نباو نامثعو رمع اهجوز اهنع ىفوتملا ىلع تيبملا بجوأو :ش ( اهلزنم ريغ
 كلامو يعازوألاو دمحم نب مساقلاو بيسملا نبا لوقي هبو ٠ -مهنع ىلاعت هللا يضر- ةملس

 نباو يلع نعو « راصمألا ءاهقف نم ةعامجو ةديبع يبأو هيوهار نب قاحسإو دمحأو يعفاشلاو
 ءاطعو نسحلا لوق وهو « تءاش ثيح دتعت اهنأ -مهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاعو رباجو دوعسم

 . ةيرهاظلاو

 :م اًراهنو ًاليل اهتيب نم ةقلطملا جورحخ زاوج مدع ىلع ليلدلا امأ يأ :ش ( ةقلطملا امأ ) :م

 ١( : ةيآلا قالطلا)4 ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نجرخي الو ‹ نهتويب نم نهوجرخت ال > : ىلاعت هلوقلف)
 نأ الإ هانعم نوكيف «ةفينح وبأ لاق هبو «يعخنلا ميهاربإ هلاق :ش ( جورخلا سفن ةشحافلا :ليق ) :م

 . اقساف نوكي نأ الإ دحأ ينزي الو « ارفاك الإ يبنلا بسي ال لاقي امك ةشحاف اهجورخ نوكي

 نبا هلاق « نهيلع :ش ( دحلا ةماقإل نجرخيو ) :م انزلا يه ةشحافلا يأ :ش ( انزلا :ليقو ) :م

 نوكت وأ ءاهزوشن وه: سابع نبا لاقو . فسوي وبأ ذخأ هبو «- هنع یلاعت هللا يضر- دوعسم

 . هدجأ ملو : تلق « بیرغ : بصنلا يف يعليزلا ظفاحلا لاق ()
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 دتمي دقو « شاعملا بلطل راهن جورخلا ىلإ جاتحتف « اهل ةقفن ال هنألف ؛اهجوز اهنع ىفوتملا امأو

 تعلتخا ول ىتح « اهجوز لام نم اهيلع ةراد ةقفنلا نأل ؛ ةقلطملا كلذك الو ءليللا مجهي نأ ىلإ

 هب لطبي الف « اهقح تطقسأ اهنآل ؛ جرخت ال : ليقو « راهن جرخت اهنإ : ليق اهتدع ةقفن ىلع
 ؛توملاو ةقرفلا عوقو لاح ىنكسلاب اهيلإ فاضي يذلا لزنملا يف دتعت نأ ةدتعملا ىلعو . اهيلع قح

 تيبلا وه اهيلإ فاضملا تيبلاو « ١( : ةيآلا قالطلا) 4 نهتويب نم نهوجرخت ال # ىلاعت هلوقل

 . هيف دتعتف اهلزنم ىلإ دوعت نأ اهيلع ناك اهجوز اهقلطو اهلهأ تراز ول اذهلو « هنكست يذلا

 « هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب يف ينكسا ١ :اهجوز لتق يتلل -مالسلا هيلع - لاقو

 زاوج امأو يآ :ش (اهجوز اهنع ىفوتملا امأو ) :ماهجوز اهجوز [لهأ]ىلع اءذبت ناسللا ةيذب

 بلطل راهن جورخلا ىلإ جاتحتف « اهل ةقفن ال هنألف) :م ليللا ضعب وأ راهن اهجوز اهنع ىفوتملا جورخ
 ؛ ةقلطملا كلذك الو « ليللا مجهي نأ ىلإ دمي دقو ) :م تطقسأ اهنأل جرخت ال : ليقو :ش (شاعملا

 ال :ليقو ا راهن جرخت اهنإ :ليق اهتدع ةقفن ىلع تعلتخا ول ىنح ءاهجوز لام نم اهيلع ةراد ةقفنلا نأل
 حرش يفو :ش ( اهيلع قح ) :م اهقح طاقسإب يأ :ش ( هب لطبي الف اهقح تطقسأ اهنأل ؛جرخت

 عرشلا قح يف اذه نم مظعأ وه اب بطاخت ال اهنأل جرخت نأ اهلف ةينغ تناك نإوا يفاكلا»

 الو كلم هيلعاهل قبي مل هنأل ‹ نئابلا قالطلا يف اهعنمي نأ جوزلل سيلو « دودحلاو ةالصلاك

 . ةيباتكلاك يه ذئنيحف « لبحت نأ مهوتي ةقهارم نوكت نأ الإ: اولاق « مهوتي

 هلوقل ؛ توملاو ةقرفلا عوقو لاح ىنكسلاب اهيلإ فاضي يذلا لزنملا يف دتعت نأ ةدتعملا ىلعو ) :م

 ( هنكست يذلا تيبلا وه اهيلإ فاضملا تيبلاو « :١( ةيآلا قالطلا)  نهتويب نم نهوجرخت ال # :ىلاعت

 بازحألا) ¢ نكتويب يف نرقو : ىلاعت هللا لاق املو « ىنكسلا قحب نهيلإ تويبلا بسن :ش

 راعتسملاو رجأتسملاو كولمملا تيبلا لمشي ماع ىنكسلاو ‹ جاوزألل تويبلا اغنإو « (۳۳ : ةيآلا

 ول ) :م ىنكسلاب نهيلإ فاضي يذلا لزنملا يف اهدادتعا بوجو لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 يأ :ش (- مالسلا هيلع- لاقو « هيف دتعتف اهلزنم ىلإ دوعت نأ اهيلع ناك ءاهجوز اهقلطو اهلهأ تراز

 ثيدحلا اذه :ش (« هلجأ باتكلا غلبب ىتح كتيب يف ينكسا »: اهجوز لتق يقلل ) :م اب يبنلا لاقو

 هتمع نع ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس قيرط نم مهلك ةعبرألا «ننسلا» باحصأ هجرخأ
 اهتربخأ يردخلا ديعس يبأ تخأ يهو نانس نب كلام تنب ةعيرفلا نأ « ةرجع نب بعك تنب بنيز

 بلط يف جرخ اهجوز نآو ةردخ ينب يف اهلهأ ىلإ عجرت نأ هتلأسف ةي هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ

 .هولتقف مهقحل ‹ مودقلا فرطب ناك اذإ ىتح اوقبأ ديبع

 ذآ



 ينادان (دجسملا يف وأ) ةرجحلا يف تنك اذإ ىتح تفرصناف : تلاق . «معن» : دَ هللا لوسر لاقف : تلاق

 نم هل تركذ ىتلا ةصقلا هيلع تددرف : «؟ تلق فيك» : لاقف « ( هل تيدوتف ىب رمأ وأ) ب هللا لوسر

 ءارشعو رهشأ ةعبرأ هيف تددتعاف تلاق . « هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب يف ينكسا» : لاق « يجوز نأش
 (هب یضقو هعبتاف هتربخأف « كلذ نع ينلأسف ‹ يلإ لسرأ هنع -ىلاعت هللا يضر- نامثع ناک املف : تلاق

 ىلإ قاحسإ نب دعس نع كلام انأبنأ « نيعم انأبنأ « يراصنألا انثدح . يذمرتلا هجرخأ .
 . حیحص نسح ثیدح اذه :لاق مث «هرخآ

 . رمحألا دلاخ يبأ ةياور نم ةجام نبا هجرخأو « كلام قيرط نم يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ

 هاورو .مهديناسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو يعفاشلا يسلايطلا دواد وبأو قاحسإو دمحأ هاورو

 نم هنأب « هيف مزح نبا نعط دقو . قرط نامث نم يواحطلا هجرخأو «(هحيحص يف نابح نبا

 بعك نب قاحسإ نب دعس ريغ اهنع ىور الو «ةلوهجم يهو « ةرجع نب بعك تنب بنيز قيرط

 . هتحصب يذمرتلا مكح نأ دعب همالك ىلإ تفتلي ال هنأب بيجأو . روهشم ريغ وهو

 نب دعس قيثوتو اهقيثوت هايإ يذمرتلا حيحصت يفو بنيز ثيدح ليلد تبث : رذنملا نبا لاقو

 فورعم روهشم ثيدح : ربلادبع نبا لاق . دحاو الإ هنع يوري ال نأ ةقثلا رضي الو ٠ قاحسإ

 نب ديعس نع كلام نع ىيحي نب ىبحي ةياور يف عقو هنأ ملعاو ‹ زاجحلاو قارعلا ءاملع دنع

 يف عقوو « هخيرات يف يراخبلاو قازرلا دبع ةياور يف عقواذكو . نيعلا دعب ءايلا ةدايزب قاحسإ

 لادلا مضو فاقلا حتفب مودقلا فرطب فيحصت وهو « ءايلا نودب دعس نع روهمجلا ةياور

 . ةنيدملا نم لايمأ ةتس ىلع عضوم مسا وهو «ةففخللا

 باتكلا غلبي ىتح»: هلوق« مودقلاب نتتخا مالسلا هيلع ميهاربإ نأ رخآ ثيدح يف ءاجو

 يفوت لا دتعت نأ ءاج ام) باب )۱١٠١( يذمرتلاو «( لقتنت اهنع ىفوتملا يف) باب )۲۳٠٠١( دواد وبأ هجرحخأ (۱)

 هتمع نع ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس نع « (۲۰۳۱) یئاسنلاو (۲۰۳۱) ةجام نباو « (اهجوز اهنع

 اذه : (۲۲۷ /۲) مکاحم لا لاق : يردخلا ديعس يبأ تخأ يهو نانس نب كلام تنب ةعيرف نع بعك تنب بثيز

 نب دعس نعو « اطوملا يف سنأ نب كلام هاور . ءاجرخي مل « ًاعيمج نيهجولا نم دانسإلا حيحص ثيدح
 نب دعس نانثا امهو ظوفحم حيحص ثيدح اذه : يلهزلا ىيحي نب دمحم لاق . ةرجع نب بعك نب قاحسإ

 دقف يراصنألا ديعس نب ىيحي ًاعيمج امهنع ىور دقو « بعك نب دعس نب قاحسإو امهرهشأ وهو قاحسإ
 . ةلاهحلا ًاعيمج امهنع تعفترا

 نب قاحسإلل مجرتي ملو ‹ وه هل مجرت كلذل ‹ قاحسإ نب دعس وهو دحاو رجح نبا ظفاحلا امهربتعا دق : تلق

 . دعس
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 لاقتنا اذه نأل تلقتنا « مهبيصن نم ةثرولا اهجرخأف اهيفكي ال تيملا راد نم اهبيصن ناك نإو

 وأ لزنملا طوقس تفاخ وأ اهعاتم ىلع تفاخ اذإ امك راصف « راذعألا اهيف رئؤت تادابعلاو « رذعب

 ةرتس نم دب ال ‹ ثالث وأ نئاب قالطب ةقرفلا تعقو نإ مث . هيدؤت ام دجت الو رجأب اهيف تناك

 هنأل ‹ جرخت ذئنيحف « هنم اهيلع فاخي اًقساف نوكي نأ الإ ةمرحل اب فرتعم هنأل سأب ال مث امهنيب

 .رذع

 . كتدع يضقنت ىتح يجرخت أال ينعي «« هلجأ

 نع زرحم نب بوبحم نع ينطقرادلا هاور ام وهو « بهذملا ىلع لكشي ثيدح : تلق نإف

 ىفوتملا رمأ ةَ يبنلا نإ : لاق -هنع هللا يضر- يلع نع « بئاسلا نب ءاطع نع يعخنلا كلام يبأ

 ٩ تءاش ثیح دتعت نأ اهجوز اھنع

 نبا لاقو . فيعض وهو ‹ يعخنلا كلام يبأ ريغ هدنسي مل : ينطقرادلا لاق : تلق

 . طلتخم ءاطعو فيعض اًضيأ زرحم نب بوبحمو : ناطقلا

 :م اهیفکی ال اهدحو اهبیصن ناک نأب :ش ( اهیفکی ال تیما راد نم اهبیصن ناک ناو ) :م
 تادابعلاو « رذعب لاقتنا اذه نأل تلقتنا ) :م اهانكسب اوضري مل نأب :ش ( مهبيصن نم ةثرولا اهجرخأف)

 موثلك مأ هتنبا لقن -هنع ىلاعت هللا يضر- اًيلع نأ يور ام هيلع ليلدلاو :ش ( راذعألا اهيف رثؤت

 ناك -هنع ىلاعت هللا يضر- رمع نأل « ةدعلا تيب نم- هنع ىلاعت هللا يضر- رمع لتق نيح

 اذإ امك راصف ) :م -هنع ىلاعت هللا يضر- نامشع ىلإ رادلا تلقتنا دقو « ةرامإلا راد يف نكسي

 . بهن وأ ةقرس نم لزنملا كلذ يف :ش ( اهعاتم ىلع تفاخ

 ام دجت الو ) :م ةرجأب ينعي :ش ( رجاب اهيف تناك وأ ) :م اهيلع :ش ( لزنملا طوقس تفاخ وأ ) :م
 ناطلسلا نم اهيلع لخدف « قيتاسرلا ضعب يف تناك اذإ اذكو « اهئادأ ىلع ردقت ال يأ :ش (هيدؤت

 ثالث يأ :ش ( ثالث وأ نئاب قالطب ةقرفلا تعقو نإ مث ) :م رصملا ىلإ لقتنت نأ اهلف « هريغ وأ
 نكي مل اذإ ينعي : «ةياهنلا» يف لاق . ةأرملاو لجرلا نيب يأ :ش ( امهنيب ةرتس نم دب ال ) :م تاقيلطت

 :ش ( سأب ال مث ) :م مرحمب سيل نم ةثرو يف ناك اذإ « ةافولا يف اذه اذكو « دحاو تيب الإ جوزلل

 :م ملسم لجرلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دحاو تيب يف اهنكسي نأ سأب ال « ةرتسلا دوجو دعب يأ

 هلوق نم ءانثتسا :ش ( اًقساف نوکی ن الإ ) :م مارحلا بنتجی اذک وه نم لاحو :ش ( ةمرحلاب فرتعم)

 « ةرتس امهنيب تناك ولو :ش ( رذع هنأل جرخت ذئنيحف « هنم اهيلع فاخي ) :م ةرتسلا عم سأب ال
 : هلوق ىنعم وهو راذعألا ضعبب الإ هنم لقتنت الف « لوألا لزنملاك لزنملا كلذ نوكيف

 . ًاعوفرم . يلغ

 . ءافعضلاب لسلسم ثيدح اذهو : تلق
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 ردقت « ةقث ةأرما امهنيب العج نإو اهكرتيو جوزلا جرخي نأ ىلوألاو . هيلإ تلقتنا امع جرخت الو

 ةأرملا تجرخ اذإو . هجورخ ىلوألاو « جرختلف لزنملا امهيلع قاض نإو . نسحف ةلوليحلا ىلع

 « مايأ ةثالث نم لقأ اهرصم نيبو اهنيب ناك نإف « اهنع تام وأ اًنالث اهقلطف ةكم ىلإ اهجوز عم

 نإ مايأ ةئالث ةريسم تناك نإو . ءانب وه لب ىنعم جورخلا ءادتباب سيل هنأل اهرصم ىلإ تعجر
 دصقملا ىلإ ناك اذإ هانعم. نكي مل وأ يلو اهعم ناك ءاوس تضم تءاش نإو « تعجر تءاش

 ‹ ىلوأ عوجرلا نأ الإ « جورخلا نم اهيلع فوخأ ناكملا كلذ يف ثكملا نأل « اًضيأ مايأ ةثالث

 جوزلا لزنم يف دادتعالا نوكيل

 يف اولاق . هيلإ تلقنا يذلا لزنلا نع جرخت الو يأ :ش (هيلإ تلقسنا امع جرخت الو )م
 ( جوزلا جرخي نأ ىلوألاو ) :م هلوق ىنعم وهو ىلوأ وهف جوزلا جرخأ نإو : «ريغصلا عماجلا» حرش

 :م ناجوزلا يأ :ش ( العج نإو ):م . جورخلا نع زارتحا هيف :ش ( اهكرتيو ) :م تيب لانم :ش

 لوصحل :ش ( نسحف ) :مامهنيب ةلئاح اهنوك ىلع يأ :ش ( ةلوليحلا ىلع ردقت ةقث ةأرما امهنيب)

 يطعت « اًبئاغ جوزلا ناك ولو . رخآ لزنم ىلإ لاقتنالا اهلف « ةقث ةأرما دجي ملنإو . دوصقملا

 . جوزلا ىلع عجرتل يضاقلا نذإب اهبحاص اهبلط اذإ لزنملا ةرجأ

 جورخ يأ :ش ( هجورخ ىلوألاو ) :م ةأرم لا يأ :ش ( جرختلف لزنملا امهيلع قاض نإو ) :م

 تجرخ اذإو ) :م ةقرفلا هيف تعقو يذلا لزنملا يف اهكرتيو « هسفنل رخآ الزنم يرتكيف « لجرلا

 نيبو اهنيب ناك نإف ) :م قيرطلا ضعب يف :ش ( اهنع تام وأ اًتالث اهقلطف ةكم ىلإ اهجوز عم ةأرملا
 ثيح نم يأ :ش ( ىنعم جورخلا ءادتباب سيل هنأل ة اهرصم ىلإ تعجر مايأ ةثالث نم لقأ اهرصم

 نإو) :م لوألا جورنلا ىلع :ش (ءانب وه لب ) :م حابم رفسلا نود ام ةدتعملا جورخ نأل «ىنعملا

 :م اهرصم ىلإ : ش ( تعجر تءاش نإ مايأ ةئالث ةريسم ) :م اهرصم نيبو اهنيب ةدتعملا يأ :ش ( تناك

 . اهدصقم ىلإ :ش ( تضم تءاش نإو)

 لئاسم نم ةلأسملا نأل « دمحم لوق ىنعم يأ :ش ( نكي مل وأ يلو اهعم ناك ءاوس ) :م

 :م تضم تءاش نإو « اهرصم ىلإ تعجر مايأ ةثالث تناك نإ دمحم ركذو . «ريغصلا عماجلا»
 يأ :ش ( جورخلا نم اهيلع فوخأ ناكملا كلذ يف ثككلا نأل ؛ اًضيأ مايأ ةثالث دصقملا ىلإ ناك اذإ هانعم)

 ريغب رجاهت نأ اهل برحلا راد يف تملسأ يتلاك . مرحم ريغب جورخلا فوحخ نم رثكأ اهيلع فوخل ا

 قيرط ريغ ىلع اهنم برقي رصملا ناك ولو كلذك ةزافملا يف اذهف . اهنيدو اهسفن ىلع اهفوخل مرحم
 ٠. يواحطلا حرش » يف اذك . ةلفاقلا نع فلتخت نأ اهل سيلف « ةلفاقلا

 الإ يأ « تضم تءاش نِإو تعجر تءاش نإ هلوق نم ءانثتسا :ش ( یلوأ عوجرلا نأ الإ ) :م

 يف اهتدع عقت ذئنيح هنأل :ش ( جوزلا لزنم يف دادتعالا نوكيل ) :م ىلوأ اهرصم ىلإ عوجرلا نأ
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 نإ جرخت مث « دتعت ىتح جرخت ال اهنإف ‹ رصم يف اهجوز اهنع تام وأ اهقلط نوكي نأ الإ : لاق
 نإ -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو مرحم اهل ناك

 اعفد حابم جورخلا سفن نأ امهل . دتعت نأ لبق رصملا نم جرخت نآب ساب الف مرحم اهعم ناک
 نأ هلو ‹ مرحملاب تعطقنا دقو ‹ رفسلل ةمرحلا امن إو « رذع اذهو. ةدحولا ةشحوو ةبرغلا ىذأل

 . مرحم ريغب رفسلا نود ام ىلإ جرخت نأ ةآرملل نإف ‹ مرحملا ةدع نم جورخلا نم عنمآ ةدعلا

 ىلوأ ةدعلا يفف مرحم ريغب رفسلا ىلإ جورخلا اهيلع مرح املف كلذ ةدتعملل سيلو

 . كتيب يف ينكسا : مالسلا هيلع هلوق يف هب ترمأ يذلا لزنملا

 يف اهجوز اهنع تام وأ اهقلط نوكي نأ الإ ) :م ؛ريغصلا عماجل ا يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 كلذ يف رايخلا اهل نأ ينعي ‹ تضم تءاش نإو تعجر تءاش نإ هلوق نم ءانتسا :ش ( رصم

 :م اهتدع ءاضقنا دعب ينعي :ش ( جرخت مث دتعت ىتح جرخت ال اهنإف ) :م رصم يف ةقرافملا تناك اذإ الإ

 - دمحمو فسوي وبأ لاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م روكذم لا يأ :ش ( اذهو مرحم اهل ناك نإ )

 يبأ لوق وهو :ش ( دتعت نأ لبق رصملا نم جرخت نآب سأب الف مرحم اهعم ناك نإ :- هللا امهمحر
 ليلدب قافتالاب :ش ( حابم جورخلا سفن نأ ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م ًالوأةفينح

 ةمرحلا اغإو « رذع اذهو «ةدحولا ةشحوو ةبرغلا ىذأل اًعفد ) :م قافتالاب رفسلا نود ام ىلإ جرخت اهنأ

 مرحملا عم رفسلا راصف « مرحملا دوجوب يأ :ش ( مرحملاب ) :م ةمرحلا يأ :ش ( تعطقنا دقو رفسلل

 . مرحملا نودب رفسلا نود امك

 نآ ةآرملل نإف « مرحملا مدع نم جورخلا نم عنمأ ةدعلا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 مرحم ريغب رفسلا ىلإ جورخلا اهيلع مرح املف ‹ كلذ ةدتعملل سيلو « مرحم ريغب رفسلا نود ام ىلإ جرخت
 ناكم ىلإ « اهلقن دارأف « هتأرما قلط يودبلا :« طيحملا  يفو « مرحي نأب :ش ( ىلوأ ةدعلا يفف

 نأل كلذ هلف تررضت نإو «كلذ هل سيل امو هسفن عضوملا كلذ يف اهكرتي « ررضتت مل نإف ءرخآ

 . تاروظحملا حيبت تارورضلا
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 بسنلا توب باب
 وهف اهجوزت موي نم رهشأ ةتسل دلو تدلوف اهجوزتف ‹ قلاط يهف ةنالف تجوزت نإ : لاق نمو
 ‹ حاكنلا تقو نم رهشأ ةتسل دلولاب تءاج امل اهنأل ؛ هشارف اهنألف بسنلاب امو ‹ رهملا هيلعو هنبا

 تباث روصتلاو ‹ حاكنلا ةلاح يف هلبق قولعلا ناكف ‹ قالطلا تقو نم اهنم لقأل هب تءاج دقف

 ‹ هتابثإ يف طاتحي بسنلاو «حاكنلا لازنإلا قفاوف . اهطلاخم وهو اهجوزت نأب

 رهشألاو ءارقألا تاوذ تادتعملا عاونأ ركذ ال بسنلا توبث نايب يف باب اذه يأ:ش

 . بسنلا توبثو لامحألا تالوأ دادتعإ نم مزلي ام ركذ لامحألا تالوأو

 ( اهجوزت موي نم رهشأ ةتسل ادلو تدلوف اهجوزتف « قلاط يهف ةنالف تجوزت نإ : لاق نمو ) :م

 ريغ نم ينعي « تقولا ىنعمب نوكيف « دتم ريغ لعفب نرق مويلا نأل « اهجوزت تقو نم يأ :ش
 ال ‹ حاكنلا تقو رهشأ ةتس نم رثكأل دلولاب تءاج اذإ اهنأل اذهب ديق اغنإو « ناصقن الو ةدايز

 اذإاذكو « ةدعلا بجت الو بسنلا تبثي الف « اًرهاظ قالطلا دعب دلولاب تءاج اهنأل «بستلا تبثي

 ذئنيح نوكي قولعلا نأل اضيأ بسنلا تبثي ال « حاكنلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب تءاج

 : بسنلا توبث امأ يأ :ش ( بسنلا امأ ورهملا هيلعو هنبا وهف ) :م . حاكنلا لبق

 رهاعللو شارفلل دلولا »: مالسلا هيلع لاق :ش ( هشارف ) :م ةأرملا نألف يأ :ش ( اهنألف ) :م

 :م ةأرملا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م يخركلا هرسف اذك دقعلا شارفلاو . ” شارفلا بحاصل يأ «رجحلا

 يأ :ش ( اهنم لقأل ) :مدلولاب يأ :ش ( هب تءاج دقف حاكنلا تقو نم رهشأ ةتسل دلولاب تءاج امل )

 ةلاح يف) :م قالطلا لبق يأ :ش (هلبق قولعلا ناكف قالطلا تقو نم) :م«رهشأ ةتس نم

 (اهجوزت نآب ) :م هلوقب كلذ نيبو « تباث قالعإإلاو ءطولا روصت يأ : ش (تباث روصتلاو«حاكنلا

 اهجوزت هنأك ينعي « اهعماجي هنأ لاحلاو يأ :ش ( اهطلاخم وهو ) :م ةأرملا هذه جوزتي نأب يأ :ش

 لاقو « قالطلل اًتراقم :ش ( حاكنلا لازنإلا قفاوف ) :م امهمالك نوعمسي سانلاو اهنطب ىلع وهو
 دقوأ ‹ هدنعدوهشلاو اهجوزت لازنإلا ةلاحو « اهنطب ىلع نوكي نأ زئاجلا نمذإ : يزارتألا

 . اًدحاو ءطولا تقوو حاكنلا تقو نوكيف هتعاس نم تقلع

 ديعب روصت اذه « لاقي امع باوج اًضيأ اذه تبشيف يأ :ش ( هتابثإ يف طاتحي بسنلاو ) :م

 بسنلاو : هلوقب باجأف الوأ دمحم لوقو رفز لوق وه امك « بسنلا تبثي ال نأ يغبني ردان رمأو

 . انركذ امك هرمآ يف لاتحي هنأل « اًناسحتسا تبثيف « هتابثإ يف طاتحي

 ناكمإ ربتعي الو « فاك شارفلا مايقو « فيلكتلا اذه ىلإ جاتحي ال : لاق نم خياشملا نمو

 )١( ينابلألا ةمالعلل دواد يبأ حيحص رظنا : حيحص .
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 دلو بسن تبثيو : لاق « هب رهملا دكأتف امكح اًتطاو لعج هنم بسنلا تبث امل هنألف ؛ رهملا امأو

 ةلاح يف قولعلا لامتحال اهتدع ءاضقناب رقت مل ام ءرثكأوأ نيتنسل هب تءاج اذإ ةعجرلا ةقلطملا

 ءاضقناب اهجوز نم تناب نيتنس نم لقأل هب تءاج نإو ‹ رهطلا ةدتمم نوكت نأ زاوحل ٠ ةدعلا

 لمحي هنأل ؛ اًعجارم ريصي الو « ةدعلا يف وأ حاكنلا يف قولعلا دوجول هبسن تبثو «ء ةدعلا

 كشلاب اعجارم ريصي الف « هدعب لمتحيو قالطلا لبق قولعلا

 تءاجف « ةنس ةريسم امهنيبو « ةيبرغمل اب يقرشملا جوزت يف امك « ءاملا ماقم مئاق حاكنلا اذإ لوحدلا

 اذهلو . هيف طرش روصتلا ليق ءاهنع هدعبل لوخدلا مهوتي مل نإو بسنلا تبثي رهشأ ةتسل دلولاب
 . دوجوم ناكسإلا يقرشملا قح يفو « هبسن تبثي ال « دلوب ريغصلا ةأرما تءاج ول

 اًمكح ءطولاب يأ :ش ( هب رهملا دكأتف ء اًمكح اًتطاو لعج هنم بسنلا تبث امل هنالف ؛رهملا امأو ) :م

 يف فسوي وبأ لاق :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو الماك رهملا بجيف « ةولخلا نم ىوقأ وهو
 ‹ اهيلع قالطلا عقو دق هنأل ٠ فصنو رهم جوزلا ىلع لعجي نأ سايقلا يف يغبني : يلامألا»

 . لوخدلاب رخأ رهمو رهملا فصن بجوف

 ةلزنمب هانلعج انأل دحاو رهمالإ بجيال : لاقو « نسحتسا ةفينح ابأ نأ الإ : لاق

 دلو بسن تبثيو : لاق ) :م ةدايزلا بوجو هبتشاف « قادصلا كلذ دكأتف « مكحلا قيرط يف لوخدلا

 ةدعلا ةلاح يف قولعلا لامتحال اهتدع ءاضقناب رقت مل ام « رثكأ وأ نيتنسل هب تءاج اذإ ةيعجرلا ةقلطملا

 :م اهيلع ةعجر ةدعلا يف عقاولا بسنلا توبث نم مزاللا هؤطو ناكف :ش ( رهطلا ةدتم نوكت نأ زاوجل

 هبسن تبثو ) :م لمحلا عضوب :ش ( ةدعلا ءاضقناب اهجوز نم تناب « نيتنس نم لقأل هب تءاج نإو )

 لمتحيو ‹ قالطلا لبق قولعلا لمتحبي هنأل ؛ اًعجارم ريصي الو ‹ ةدعلا يف وأ حاكنلا يف قولعلا دوجول

 ليحأف « لالح انه ءطولا نأل اًعِجارم ريصي نأ ىغبني ليق نإف :ش ( كشلاب اًعجارم ريصي الف « هدعب

 ٤ تاقوألا برقأ لاحي نأ ثداوحلا يف لصألا ذإ ةدعلاةلاح يهو ‹ تاقوألا برقأ ىلإ قولعلا

 . ةعجرلا تبثتف

 . لعفلاب داهشإلا نود اعجارم ريصي هنأل ةنسلا فالخ ىلع هرمأ « لمعلا كلذ ىف انلق

 مل اذإ هلك اذهو «مالسإلا خيشل ؛طوسبملا» يف اذك هتلاحل ةنايص قالطلا لبق ام ىلإ قولعلا لجأف
 ةثالشل حلصت ةدملاو ‹ ءاضقتنالاب ترق ولامأ . يعجرلا وأ نئابلا [ قالطلل ] ةدعلا ءاضقناب رقت

 نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نإف « اًموي نوئالثو ةعست امهدنعو اًموي نوتس ةفينح يبأ دنع ءارقأ

 . تبثي ال رثكأ وأ رهشأ ةتسل تدلو نإ رارقإلا نالطبب اهنقيتل بسنلا تبثي «رارقإللا تقو

 اذه ىلع يهف ارشعو رهشأ ةعبرأ دعب ةدعلا ءاضقناب ترقأ ول  اهجوز اهنع ىفوتملا اذكو
 ةعبرأ ءاضقناب « ءاضقنالا اهلمتحي ةافولا ةدع نأل « نيتنس ىلإ بسنلا تبثي رقت مل نإو ٠ ليصفتلا

 . لمحلا عضوب ًارشعو رهشأ
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 ءافتنإل ؛ هنم هنأ رهاظلاو . قالطلا دعب قولعلا نأل ؛ ةعجر تناك « نيتنس نم رثكأل هب تءاج نإو

 هنأل ؛ نيتنس نم لقأل هب تءاج اذإ اهدلو بسن تبثي ةتوتبملاو اعجارم ءطولاب ريصيف « اهنم انزلا

 بسنلا تبشيف ‹ قولعلا لبق شارفلا لاوزب نقيتي الف قالطلا تقو اًمئاق دلولا نوكي نأ لمتحي

 ‹ قالطلا دعب ثداح لمحلا نآل تبثي مل « ةقرفلا تقو نم نيتنس مامتل هب تءاج اذإو « اطايتحا

 « ةدعلا يف ةهبشب اهأطو نأب « هجو هلو «همزتلا هنأل هيعدي نأ الإ « مارح اهأطو نأل « هنم نوكي الف

 .قالطلا دعب قولعلا نأل ؛ ةعجر تناك نيتنس نم رثكأل ) :م دلولاب يأ :ش ( هب تءاج نإو ) :م

 اهنم انزلا ءافتنا لجأل يأ :ش ( اهنم انزلا ءافتنال ) :م لجرلا نم دلولا نأ يأ :ش ( هنم هنأ رهاظلاو

 مزلي نأ ريغ نم رخآ هجو انهاه ليق نإف :ش ( اًعجارم ءطولاب ريصيف ) :م حالصلا ىلع اهلاحل المح
 مل اهنأ لاحلاو : تلاق نإف . ةدعلا ءاضقنا دعب رخآب جوزتلا ىلع اهرمأ لمحي نأب اهنم انزلا

 . فيلكتلا اذه ريرقت ريغ نم ةعجرلا تبثت اهئطو ول ذإ ةدعلا يف اهئطو ول هنأ لاحلاو :انلق «جوزت
 ال هنأ وهو ‹ لصألا ةياعر نم هيف امل « ىلوأ رخآب جوزتلا ىلع اهرمأ لمح ناك « كلذك ناك املف

 ءاشنإب مكحلا نم لهسأ لوألا حاكنلا يف مكحلا نأ الإ كلذك معن انلق « كرشلاب ةعجرلا تبشي

 . رخآ حاکن

 نأ ‹« باوجلا يف باوصلاو . لاؤس مازتلا وه لب « عقاو ريغ هنأل « رظن هيفو : لمكألا لاق

 وهو مزاللا هدارإو موزلملا كلذ نوكيف « دلولا عييضت وهو همزال اهنع انزلا ءافتنال هلوقب دارملا

 . اعئاض دلولا يقب لوهجم رخآ صخش حاكن نم دلولا انلعج انأل لاؤسلا عفدني ذئنيحو « زاجم

 . هيف هانعم يف اجب وأ انزلاب اهنم عييضتلا ءافتنال لاق هنأكف

 نم لقأل هب تءاج اذإ اهدلو بسن تبثي ) :م اًنالث وأ اتئاب اًقالط ةقلطملا يأ :ش ( ةتوتبملاو ) :م
 لبق شارفلا لاوزب نقيتي الف قالطلا تقو ) :م اتباث يأ :ش ( اًمئاق دلولا نوكي نأ لمتحي هنال ؛ نوتنس

 ثداح لمحلا نأل ؛تبثي مل ‹ ةقرفلا تقو نم نيتنس مامتل هب تءاج اذإو « اطايتحا بسنلا تبثيف « قولعلا

 الإ ء مارح اهآأطو نأل ؛ هنم نوكي الف ) :م لطاب وهو نيتنس لمحلا ةدم رثكأ دازل الإو :ش ( قالطلا دعب

 « نيتنس مامت دلوب ةتوتبملا تءاج اذإ بسنلا تبشي مل يأ « تبثي مل هلوق نم ءانثتسا :ش ( هيعدي نأ

 . هاوعد دنع بسنلا مزتلا هنأل يأ :ش ( همزتلا هنأل ) :م دلولا جوزلا يعدي نأ الإ : يأ هيعدي نأ الإ

 ‹ هتابثإ يف طاتحي بسنلاو :ش ( ةدعلا يف ةهبشب 'هأطو نأب ) :م يعرش :ش ( هجو هلو ) :م

 ةدع يف ءطولاب تبي ال بسنلا نإ: لاق ثيح « دودحلا باتك » ةياورل ضقانم اذه لبق تبشيف

 ال ءلام ىلع وأ «ثالثب ةتوتبملا ىلع دودحلا باتك يف ةتوتبملا لمحت نأ نكي هنأب بيجأ « ةتوتبملا
 « تايانكلا يف نئابلا عوقو يف فالتخالا ناكل ضقانتلا عفدني ذئنيحف « تايانكلاب ةتوتبملا ىلع
 ؟ال مأ ةأرملا قيدصتل جاتحي لهو لام ىلع نئابلا قالطب دودحلا يف باتكلا بحاص هديق اذهلو

 يفو اهقيدصت ىلإ جاتحي ةياور يف «ناتياور هيف :؟يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلا لاق
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 نم لقأل هب يتأت ىتح همزلي مل رهشأ ةعستل دلوب تءاجف اهلثم عماجي « ةريغص ةتوتبملا تناك نإف
 بسنلا تبثي -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع رهشأ ةعست

 ةريبكلا تهبشأف « ةدعلا ءاضقناب رقت ملو « ًالماح نوكت نأ لمتحي « ةدتعم اهنأل « نيتنس ىلإ هنم

 يف وهو « ءاضقنالاب عرشلا مكحي اهيضمبف رهشألا وهو ءةنيعم ةهج اهتدع ءاضقنال نأ امهلو
 ‹ هلمتحي رارقإلاو فالخلا لمتحي ال هنأل اهرارقإ قوف ةلالدلا

 . لماشلا » يف يقهيبلاو « «يفاكلا» حرش يف يسحخرسلا هركذي ملو . جاتحي ال ةياور

 تقو نم يأ :ش ( رهشأ ةعستل دلوب تءاجف اهلثم عماجي «ةريغص ةتوتبملا تناك نإف ) :م

 دلولاب تءاج مث « رهشأ ةثالثب ءاضقنالاب ترقأ ول امأ « ةدعلا ءاضقناب رقت مل يهو «قالطلا

 . دلو اهنطب يف ذإ رارقإلا نالطب انفرع انأل تبث رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل

 رهشأ ةعست نم لقأل ) :م دلولاب يأ :ش ( هب يتأت ىتح ) :م بسنلا مزلي يأ :ش ( همزلي مل ) :م

 نيتنس ىلإ هنم بسنلا تبثي :-هللا همحر فسوي وبأ لاقو . - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح ىبأ دنع

 ام لامتحالا نايبو :ش ( ةريبكلا تهبشأف ةدملا ءاضقناب رقت ملو ًالماح نوكت نأ لمتحب  ةدتعم اهنأل

 ًالماح نوكت نأ لمتحتف « ةعاسف ةعاس لبحلا لمتحت يهو اهب لوخدملا ةقهارملا يف مالكلا نأ ليق

 ةثالثب ةدعلا ءاضقنا دعب تلبح اهنأ لمتحيو . لمحلا عضوب اهتدع ءاضقنا نوكيف « قالطلا تقو

 . نيتنس يف اهدلو بسن تبثي ةدعلا ءاضقناب رقت مل اذإ ةغلابلاك ناك « كلذك تناك اذإو . رهشأ

 :ش ( رهشألا وهو « ةنيعم ةهج اهتدع ءاضقنال نأ ) :م دمحمو ةفينح يبأالو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ءاضقنالاب عرشلا مكحب اهيضمبف ) :م « :٤( ةيآلا قالطلا) 4 نضحي مل يئاللاو :  ىلاعت هلوقل

 . ءاضقنالاب عرشلا مكح يأ :ش ( وهو

 قوف ةدعلا ءاضقنا ىلع ةلالدلا يف يأ :ش ( اهرارقإ قوف ) :م ءاضقنالاب :ش ( ةلالدلا يف ) :م

 ةأرملا رارقإ يأ :ش ( رارقإلاو فالخلا لمتحي ال ) :م عرشلا مكح نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةأرملا رارقإ

 . بذكلاو فالخلا يأ :ش ( هلمتحي ) :م

 رهشأ ةعبرأ يهو « ةنيعم ةهج اهتدعل نإف «اهجوزاهنع ىفوتملا هيلع لكشي :ليق نإف
 مكحي الإو ةثالثلا انئاملع دنع نيتنس ىلإ تبثي ام كانه مث . رهاظ لبحلا هيف نكي ملام ءارشعو

 . انهاذكف « عضولا ءاضقنالا لامتحال كانه « رهشألاب ءاضقنالاب

 ‹ لابحإلا ‹ ةريبكلا يف لصألاذإ « لبحلا يهو ىرخأ ةهج اهتدع ءاضقنال لكشي ال : انلق

 ‹ ةحوكنملا ريغ قح يف كلذ لوقنال [....... ]لابحإلا مدع ةريغصلا يف لصألا نأل انهو

 .« طوسبملا »يف اذك لابحإلا هيف لصألا ناكف لابحإلل الإ دتعت الف
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 ؛ ارهش نيرشعو ةعبس ىلإ تبثي هدنعو امهدنع باوحلا كلذكف « اًيعجر اًقالط ةقلطم تناك نإو
 ‹ ناتنس وهو لمحا ةدم رثكأل هب يتأت مث رهشألا ةثالشلا يهو « ةدعلا رخآ يف اًنطاو لعجي هنأل

 مكحي اهرارقإب نأل ؛ ءاوس ةريبكلا يفو اهيف باوحلاف « ةدعلا يف لبحلا تعدا ةريغصلا تناك نإو

 تءاج اذإ :رفز لاقو ‹ نيتنسلا نيبو ةافولا نيب ام اهجوز اهنع ىفوتملا دلو بسن تبشيو « اهغولبب
 روهشلاب اهتدع ءاضقناب مكح عرشلا نأل « بسنلا تبثي ال رهشأ ةتسل ةافولا ةدع ءاضقتا دعب هب

 اهتدع ءاضقنال لوقن انأ الإ ةريغصلا يف انيب امك ءاضقنالاب ترقأ اذإ امك راصف « ةهجلا نيعتل

 تسيل اهنأل « لمحلا مدع اهيف لصألا نأل ؛ ةريغصلا فالخب لمحلا عضو وهو « ىرخأ ةهج

 ‹ كش هيفو ‹ غولبلا لبق لحمب

 يأ :ش (امهدنع باوحجلا كلذكف « ايعجر اًقالط ةقلطم ) :م ةريغصلا يأ :ش ( تناك نإو ) :م

 :ش ( هدنعو) :م الف الإو بسنلا تبثي رهشأ ةعست نم لقأل تدلو نإ ينعي دمحمو ةفينح يبأ دنع

 ةثالثلا يهو « ةدعلا رخآ يف اًنطاو لعجي هنأل ؛ ارهش نيرشعو ةعبس ىلإ تبثي ) :م فسوي يبأ دنع يأ

 ءةدعلا يف لبحلا تعدا ةريغصلا تناك نإو ‹ ناتتنس وهو ‹ لمحا ةدم رشكأل هب يأت مث « رهشألا

 ‹ اهتدع رمأب فرعأ « هانعم :ش (اهغولبب مكحي اهرارقإب نأل ؛ ءاوس ةريبكلا يفو ‹ اهيف بجاولاف

 ةعبس نم لقألو نئابلا قالطلا يف نيبت ةدم لقأل اهدلو بسن تبشيف اهغولبب اهرارقإب مكحيف

 . «يواحطلا حرش » يف حرص هبو « يعجرلا يف ارهش نيرشعو

 ىفوتملا نكي مل اذإ اذه :ش ( نيتنسلا نيبو ةافولا نيب ام اهجوز اهنع ىفوتملا دلو بسن تبثيو ) :م

 اذإو « مايأ ةرشعو رهشأ ةرشع نم لقأل تدلو اذإ تبثي اهدلو بسن نأل ؛ ةريغص اهجوز اهنع

 ٠ فسوي يبأل اًقالخ دمحمو ةفينح يبأ دنع تبثي ال « كلذ نم رثكأل تدلو

 مكح عرشلا نأل ؛ بسنلا تبثي ال رهشآأ ةتسل ةافولا ةدع ءاضقنا دعب هب تءاج اذإ :رفز لاقو ) :م

 ءاضقنالاب عرشلا مكح دقف ارهاظ لبحلا نكي مل امل هنأل :ش ( ةهجلا نيعتل روهشلاب اهتدع ءاضقناب

 .اهرارقأ نم ىوقأ كلذو ارشعو رهشأ ةعبرأ يضم

 ةتس نم لقأل تدلو اذإو « ةدعلا ءاضقنا دعب مث :ش ( ءاضقنالاب ترقأ اذإ امك راصف ) :م

 كلذ نم رثكأل تدلو اذإو ةدعلا ءاضقنا لبق لبحلا دوجوب ءاضقلاب ال بسنلا تبشي رهشأ

 هلوق ىلإ هب راش :ش ( ةريغصلا يف انيب امك ) :م كشلاب بسنلا تبثي الف لبحلا ثودح لامتحالف

 . ةنيعم ةهج اهتدع ءاضقنال نأل

 لمحجلا عضو وهو ‹ ىرخأ ةهج اهتدع ءاضقنال ) :م لوقن انأ ريغ يأ :ش ( لوقتن ان الإ ) :م

 يأ :ش ( لحمب تسيل اهنأل لمحلا مدع ) :م ةريغصلا يف يأ :ش ( اهيف لصألا نأل ؛ ةريغصلا فالخب

 ناكو :ش ( كش ) :م ةريغصلا يف يأ :ش ( هيفو « غولبلا لبق ) :م لمحلل لحمب تسيل ةريغصلا نأل

 . كشلاب لوزي الف اًتباث رغصلا
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 رهظ هنأل ؛ هبسن تبثي رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب تءاج مث اهتدع ءاضقناب ةدتعملا تفرتعا اذإو

 رارقإلا نالطبب ملعن مل انأل تبثي مل ؛ رهشأ ةتسل هب تءاج نإو ءرارقإلا لطبف نوقيب اهبذك

 تبثي مل ادلو ةدتعملا تدلو اذإو ‹ ةدتعم لك لوانتب هقالطإب ظفللا اذهو « هدعب ثودحلا لامتحال

 نوكي نأ الإ ‹ ناتآرماو لجر وأ نالجر اهتدالوب دهشی نآ الإ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هبسن
 فسوي وبأ لاقو . ةداهش ريغ نم بسنلا تبشيف ‹ جوزلا لبق نم فارتعا وأ رهاظ لبح كانه

 ةدحاو ةأرما ةداهشب عيمحلا يف تبثي : - هللا امهمحر - دمحمو

 :ش (هبسن تبثي رهشآ ةتس نم لقأل دلولاب تءاج مث ءاهتدع ءاضقناب ةدتعملا تفرتعا اذإو ) :م

 ( تبثي مل رهشأ ةتسل هب تءاج نإو «رارقإلا لطبف ‹ نيقيب اهبذك رهظ هنأل ) :م رارقإلا تقو نم ينعي
 نم رثكأل هب يتأت وأ يناثلا نم تبشيف « تجوزت دق نوكت نأ الإ هنم تبشي : يعفاشلا لاقو :ش

 ؛ يعجر وأ نئاب قالط نع وأ ةافو نع ةدتعم لك لوانتي ةدتعملا تفرتعا اذإ هلوقو « نينس ةعبرأ

 ( ظفللا اذهو هدعب ثودحلا لامتحال رارقإلا نالطبب ملعن مل انأل) :م اهديقي ملو < ةدتعملا قلطأ هنأل

 ركذ لبق نآآلا هانركذ دقو: ش ( ةدتعم لك لوانتي هقالطإب) :م ةدتعملا تفرتعااذإو هلوق هب دارأ :ش

 تبث « نيتنس نم لقأل تءاج مث « اهتدع ءاضقناب ترقأ ول ةسيآلا نأ « ناخ يضاقو ينانيغرملا

 . ةسيآلا ريغ ةدتعم لك هلوق نأ الإ : يكاكلا لاقو . ةدتعم لك لوانتي ملف « اهدلو بسن

 لجر وأ نالجر اهتدالوب دهشي نأ الإ ‹ ةفينح يبأ دنع « هبسن تبشي مل الو ةدتعملا تدلو اذإو) م

 ءابلا حتفو فاقلا رسكب :ش ( جوزلا لبق نم فارتعا وأ رهاظ لبح كانه نوكي نأ الإ ٠ ناتأرماو

 عماجلا حرش » يف يودزبلا مالسإللا رخف لاق اذهلو :ش ( ةداهش ريغ نم بسنلا تبثيف ): م ةدحوملا

 ةداهشب الإ كلذ تبثي مل نئاب قالط وأ ةافولا دعب كلذو « تدلو اهنأ تعدا نإو : ؛ريغصلا

 فسوي وبأ لاقو )م. يعجرلا قالطلا دعب كلذكو ةفينح يبأ دنع نيتأرماو لجر وأ نيلجر

 دنعو « دمحأ لاق هبو . ةرح ةلدع ةملسم :ش ( ةدحاو ةأرما ةداهشب عيمحلا يف تبثي :دمحمو

 ال رفز دنعو . نيتأرما ةداهشب تبثي : ىليل يبأ نباو كلام دنعو « ةوسن عبرأ طرتشي يعفاشلا

 . ةدعلاو ةرركذلا طرتشي الو « ةداهشلا ظفلو ةيرحلا طرتشيامهدنعو « ءاسنلا ةداهشب تبثي

 » يفو «دمحمو فسوي يبأ دنع ةلباقلا ةداهشب تبثي مالسإلا رخف لاقو .« طوسبملا »يف هركذو

 وأ لبحلاب جوزلا رارقإو لبحلا روهظ وهو ديؤمب الإ ءةدالرلا ىلع ةلباقلا ةداهش لبقت ال ٠: فلتخللا

 اهبذك اذإ نئابلا قالطلا يفو ةدالولا يف ةثرولا اهبذك اذإ ةافو نع ةدتعملا نأ ينعي . شارفلا ليق

 نم انركذ ام دنع الإ ةلباقلا ةداهش لبقت الو « ةنيبب الإ لبقت ال ءةدالولاب قالطلا قيلعت يفو . جوزلا

 ال :«طيحملا» يفو . فلتخملا ظفل انه ىلإ .اهدحو ةلباقلا ةداهشب يضقي امهدنعو «نئارقلا

 اهنأل ؛ ةداهشلا ظفل طرتشي ناسارخ خئاشم لاقو . ةروعلا ىلإ رظنلا رثكي الل ددعلا طرتشي

 ام لك فالخلااذه ىلعو .«ناخ يضاق» يفو « طرتشي ال قارعلا خئاشم دنعو . هريغ ىلع ةبجوم
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 نيعتيف اهنم هنأ دلولا نريعت ىلإ ةجاحلاو « بسنلل مزلم وهو « ةدعلا مايقب مئاق شارفلا نأل
 . لمحلا عضوب اهرارقإب يضقنت ةدعلا نأ ةفينح يبألو ‹ حاكنلا مايق لاح يف امك اهتداهشب

 ام فالخب ةجحلا لامك طرتشيف « ءادتبا بسنلا تابثإ ىلإ ةجاحلا تسمف ةجحب سيل ىضقنملاو

 ءاهتداهشب تبثي نيعتلاو ةدالولا لبق تباث بسنلا نأل جوزلا نم فارتعالا ردص وأ لبحلا رهظ اذإ

 يف هنبا وهف ‹ دحأ ةدالولا ىلع دهشي ملو « ةدالولا يف « ةثرولا اهقدصو ةافو نع ةدتعم ناك نإف

 ‹ مهقيدصت هيف لبقيف مهقح صلاخ هنأل ؛رهاظ ثرإلا قح يف اذهو اًعيمج مهلوق

 « حاكنلا مايق دنع « ةلباقلا ةداهشب بسنلاب يضقي هنأ ىلع انباحصأ عمجأو « لاجرلا هيلع علطي

 . تبثي امهدنعو تبثي ال ةفينح يبأ دنعف « قالطلاو توملا دعب اوفلتخاو

 ريغبو :ش ( بسنلل مزلم ) :م شارفلا مايق يأ :ش ( وهو « ةدعلا مايقب مئاق شارفلا نأل ) :م

 نييعت ىلإ ةجاحلاو ) :م هبسن تبثي اهنم ثدحي دلو لك نأ ىتح جوزلا ىلإ ةنيعتم اهنوك شارفلا
 يأ :ش ( اهتداهشب نيعتيف اهنم هنأ ) :م دلولا نييعت ىلإ بسنلا تابثإ يف انه ةجاح يأ :ش (دلولا

 يبألو ) :م لبحلا روهظو لبحلاب جوزلا رارقإو :ش ( حاكنلا مايق لاح يف امك ) :م ةلباقلا ةداهشب

 سيل ىضقنا يذلا ينعي :ش ( ةجحب سيل ىضقنملاو « لمحلا عضوب اهرارقإب يضقنت ةدعلا نأ ةفينح

 طرتشيف ) :م ءاضقناب :ش ( ءادتبا بسنلا تابثإ ىلإ ةجاحلا تسمف ) :م مئاقلا يه ةجحلاو «ةجحب

 نم ةيبنجألادلو بسنو اهتدع ءاضقنال ةيبنجأ تراص تدلو امل ةأرملا نأل :ش ( ةجحلا لامك

 لبحلا رهظ اذإ ام فالخب ) :م اهدحو ةلباقلا ةداهشب يضقي الف « ةمات ةجحب الإ تبثي ال « يبنجألا

 ةداهشب يأ :ش (اهتداهشب تبثي نيعتلاو «ةدالولا لبق تباث بسنلا نأل ة جوزلا نم فارتعالا ردص وأ

 اهقدصو ةافو نع ةدتعم تناك نإف ) :م . ةدالولا ىلع ةلباقلا ةداهش زاجأ مالسلا هيلع هنأل ؛ ةلباقلا

 قيدصت ىنعمب هثريو :ش ( اعيمج مهلوق يف هنبا وهف دحأ ةدالولا ىلع دهشي ملو « ةدالولا يف ةثرولا
 لجر وأ مهنم نالجر ناك نأب مهتداهشب مكحلا عطقي ةعامج رقأ وأ .اًعيمج هب اورقي نأ ةثرولا

 يودزبلا هركذ . نوركنملاو نوقدصملا كراشي ىتح بسنلا تابثإب مكحلا بجو مهنم ناتآرماو

 نورقي مهنأل تبثي ال سايقلا يفو « ناسحتسالا باوج اذه : يباجيبسإلا لاقو « يشاترمتلاو

 . لبقي الف بسنلاب تيملا ىلع

 اهنإ : جوزلا لاق نإو جوزلا ماقم نومئاق نوثراولا : ةلأسملا ليلعت يف ةمئألا سمش لاقو

 ‹ شارفلا رابتعاب بسنلا توبث نأل اذهو . هتوم دعب ةثرولا قيدصت اذكف ٠ بسنلا تبثي هتدلو

 لصح دقو « دلولا ناصيف ءاهتدالو هل رهظيل ةداهشلا ىلإ ةجاحلاو هتوم دعب ةدعلا ءاقبب قاب كلذو

 ثرإلا قح يف ) :م ةثرولا قيدصت يأ :ش (اذهو ) :م. ررضلا رابتعاب لب ةثرولا قيدصتب كلذ

 طرتشي له ةداهشلا ظفل نأ يف انختاشم فلتخاو :ش ( مهقيدصت هيف لبقيف مهقح صلاخ هنأل ؛رهاظ

 مالسإلا رخف لاق كلذك مكحلا سلجم يف نوكي نأ دعب طرتشي : مهضعب لاق ؟ال مآ ةثرولا نم
 هيلاو طرتشي ال : مهضعب لاقو .ةداهشلا ظفلب الإ ةفاك سانلا قح يف تبثي ال بسنلا نأل ؛ كلذو
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 ءةجحل ا مايقل تبثي ةداهشلا لهأ نم اوناك اذإ : اولاق ؟ مهريغ قح يف تبثي له بسنلا قح يف امأ

 يف توبشلل عبت مهريغ قح يف توبشلا نأل ؛ طرتشت ال ليقو ‹ ةداهشلا ةظفل طرنشت لسيق اذهلو

 لقأل دلولاب تءاجف ةأرما لجر جوزت اذإو « طئارشلا هيف ىعاري ال اعبت تبث امو مهرارقإب مهقح

 . هنم نوكي الف ‹ حاكنلا ىلع قباس قولعللا نأل ؛ هبسن تبثي مل « اهجوزت موي ذنم رهشآ ةتس نم
 شارفلا نأل ؛ تكس وأ جوزلا هب فرتعا « هنم هبسن تبثي « ادعاصف رهشأ ةتسل هب تءاج اذإو

 جوزلا هافن ول ىتح < ةدالولاب دهشت ةدحاو ةأرما ةداهشب تبثي ةدالولا دحج نإف « ةمات ةدملاو مئاق

 هترورض نم سيلو « فذقلاب بجي اغنإ ناعللاو ‹ مئاقلا شارفلاب تبشي بسنلا نأل ؛ نعالي

 هنودب حصي هنإف ‹ دلولا دوجو

 . ثيللا وبأ هيقفلا بهذ

 مهو مهريغو نيقدصملا ريغ قح يف يأ :ش ( ؟مهريغ قح يف تبثي له بسنلا قح يف امأ ) :م
 اوناك نأب :ش (ةجحلا مايقل تبثي ةداهشلا لهآ نم اوناك اذإ : اولاق ) :م تيملا ميرغو ةثرولا نم نوركنملا

 ثرإلا يف اًضيأ ¿ نيركنملا دلولا كراشي ىتح « مهريغ قح يف بسنلا تبشثي هي مل اًئانإ وأ اروکذ

 طرتشت لیق ) :م ةداهشلا لهأ نم مهنوك طارتشالو يأ :ش (اذهلو ) :م هنيدب تيملا مرغ بلطيو

 تبث امو مهرارقإب مهقح يف توبثلل عبت مهريغ قح يف توبثلا نأل ؛ طرتشت ال ليقو « ةداهشلا ةظفل

 . ةماقإلا قح يف ناطلسلا عم يدنجلاو ‹ ىلوملا عم دبعلاك :ش ( طئارشلا هيف ىعاري ال

 نأل ؛ هبسن تبثي مل اهجوزت موي ذنم رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب تءاجف ةأرما لجر جوزت اذإو ) :م

 هب فرتعا « هنم هبسن تبثي « ادعاصف رهشأ ةتسل هب تءاج اذإو .هنم نوكي الف « حاكنلا ىلع قباس قولعلا

 :ش ( ةمات ) :م حاكنلا تقو نم لمحل ا اذه ةدم يأ :ش ( ةدملاو مئاق شارفلا نأل ؛ تكس وأ جوزلا

 : م بسنلا يأ :ش (تبثي تبثي) :م ةدالولا جوزلا ركنأ نإف يأ :ش ( ةدالولا دحج نإف ) :م بسنلا تبثيف

 (طوسبملا » يف حرص هبو . ةملسم ةرح ةدحاو ةأرماب دارأو : ش( ةدالولاب دهشت ةدحاو ةأرما ةداهشب)

 فذقلاب ناعللا نأل :ش ( نعالي جوزلا هان ول ىتح ) :م بيرق نع هانركذ ءاملعلا نيب فالح انهاهو

 ‹ اهيف هيفن حصي ةدم يف هدييقت ىلع ناعللاب يفتني الو :ش ( مئاقلا شارفلاب تبثي بسنلا نأل ) :م

 امنإ انه ناعللا لاقي امع باوج اذه :ش ( بجي اغنإ ناعللاو ) :م « ناعللا باب يف ةدملا نايب رم دقو

 دحلاو « دحل ا ىنعم يف ناعللا نأل زوجي ال وهو . ةلباقلا ةداهشب تبثي دلولاو « دلولا يفنب بجي

 ينم سيل : هلوق نأل دوجوم فذقلاو :ش ( فذقلاب ) :م : هلوقب باجأو ءاسنلا ةداهشب تبثي ال

 تباثلا دلولا رضي ملف هنودب حصي هنإف « دلولا دوجو مزلتسي ال فذقلاو «ىنعم انزلاب اهل فذق

 ( هنودب حصي هنإف دلولا دوجو ) :م ناعللا ةرورض نم يأ :ش (هترورض نم سيلو ) :م ةلباقلا ةداهشب

 .دلولا نودب يأ :ش
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 ‹ رهشأ ةتس ذنم : يه تلاقو ‹ رهشأ ةعبرأ ذنم كتجوزت : جوزلا لاقف افلتخا مث تدلو نإف

 ركذي ملو ‹ حافس نم ال حاكن نم ارهاظ دلت اهنإف اهل دهاش رهاظلا نال ؛ هنبا وهو « اهلوق لوقلاف

 ةأرما تدهشف قلاط تنأف تدلو اذإ هنآرمال لاق نإو  فالتخالا ىلع وهو فالحتسأآلا دمحم

 :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع قلطت مل ةدالولا ىلع

 رظنلا لاجرلا عيطتسي ال اميف ةزئاج ءاسنلا ةداهش» : يب لاق « كلذ يف ةجح اهتداهش نأل قلطت

 وهو اهيلع ىنتبي اميف لبقت ةدالولا يف تلبق امل اهنالو ؛٠ هيلإ

 ‹ رهشأ ةتسس ذنم : يه تلاقو « رهشأ ةعبرأ ذنم كتجوزت : جوزلا لاقف « افلتخا مث تدلو نإف ) :م

 انزلا وهو :ش (حافس نم ال حاكن نم ارهاظ دلت اهنإف « اهل دهاش رهاظلا نأل ؛ هنبا وهو « اهلوق لوقلاف
 ‹ نامزألا برقأ ىلإ فاضت نأ ثداوحلا يف لصألا نأل ءاًضيأ هل دهاش رهاظلا : لاقي ال

 داسفلا ىلع اهرمأ لمح موزل يه ثداوحلا : لوقنانأل حيجرتلا ليلد نم دب الف «اضراعتف

 . كلذ زوجي الو جوزلا لوق رابتعا[. . . .]

 ( فالتخالا ىلع وهو ) :م ال مأ فلحتست ةأرملا نإ يأ :ش ( فالحتسالا دمحم ركذي ملو ) :م

 يف عقو فالتخالا نأل ؛ ةفينح يبأل اًقفالخ امهدنع فلحتستف « ةتسلا ءايشألا يف روكذملا :ش

 . حاكنلاو بسنلا

 ‹ ةفينح يبأ دنع قلطت مل ةدالولا ىلع ةأرما تدهشف « قلاط تنأف تدلو اذإ : هتآرمال لاق نإو ) :م

 يأ :ش ( كلذ يف ةجح ) :م ةأرملا ةداهش نأل يأ :ش ( اهتداهش نأل قلطت : دمحمو فسوي وب لاقو

 . امهركذ نم دب الف فنصملا امهك رت ناديق انهو ةدالولا باب يف

 نأ امإ ناتلأسم انهو . ارهاظ لبحلا نوك مدع رخآلاو « لمحلاب جوزلا رارقإ مدع امهدحأ

 بسنلا تبشي الو «تدلو اهلوقب قالطلا عقيال هب رقي مل ولف « هب رقي ال وأ لحل اب جوزلا رقي
 . قالطلا عقو تدهش اذإ امأ . ةلباقلا دهشت ملاذإ قافتالاب

 ثيدح اذه :ش '( «هيلإ رظنلا لاجرلا عيطتسي ال اميف ةزئاج ءاسنلا ةداهش » : ايب لاق) :م
 يف ةبيش يبأ نبا ىور : ثيداحألا جرخم لاقو . حارشلا رشكأ هركذي مل كلذلف « بيرغ

 نأ ةنسلا تضم: لاق يرهزلا نع يعازوألا نع سنوي نب ىسيع انثدح : عويبلا يف «هفنصم)»

 ةلباقلا ةداهش زوجيو . نهنم ءاسنلا تادالو نم نهريغ هيلع علطي ال اميف ءاسنلا ةداهش زوجي

 انربخأ . «هفنصم »يف قازرلا دبع هاورو . كلذ ىوس اميف ناتأرماو « لالهتسالا يفاهدحو

 . هركذف يرهزلا نع جيرج نبا

 وهو اهيلع ىنتبي اميف لبقت ةدالولا يف تلبق امل) :م ةلباقلا ينعأ ةأرملا نألو يأ :ش (ءاهنالو) :م “ ١

 . بيرغ : ةيارلا بصن ٥٤١( /۳) يعليزلا ظفاحلا لاق (۱)
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 نأل اذهو « ةمات ةجحب الإ تبشي الف ثنحلا تعدا اهنأ -هللا همحر- ةفينح يبألو . قالطلا

 جوزلا ناك نإو . اهنع كفن هنأل ؛ قالطلا قح يف رهظت الف « ةدالولا قح يف ةيرورض نهتداهش

 ةداهش طرتشت امهدنعو . -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع ‹ ةداهش ريغ نم تقلط لبحلاب رقأ دق

 رارقإلا نأ هلو ء انيب ام ىلع هيف ةجح « اهتداهشو « ثنحلا اهاوعدل ةجح نم دبال هنأل؛ ةلباقلا
 .ةنامألا در يف اهلوق لبقيف « ةنمنؤم اهنوكب رقأ هنألو « ةدالولا وهو هيلإ يضفي امب رارقإ لبحلاب
 نم رثكأ نطبلا يف ىقبي ال دلولا : -اهنع هللا يضر- ةشئاع لوقل ؛ ناتنس لمحلا ةدم رثكأو :لاق

 . لزغم لظب ولو نوتنس

 ةجوزلا يه يتلا ةأرملا نأ يأ :ش ( اهنأ ةفينح يبألو) :م اهب قلعتم قالطلا عوقو نأل :ش ( قالطلا

 (ةمات ةجحب الإ تبثي الف) :م كلذ ركني جوزلاو قالطلا عوقو وهو جوزلا ىلع :ش ( ثنحلا تعدا) :م

 نهتداهش نأل) :م ةلماك ةجحب الإ ةأرملا ىوعد توبث مدع ىلإ ةراشإ (اذهو) ةلماك يأ :ش

 ال ةرورضلاب تباثلاو . لاجرلا هيلع علطي ال ةدالولا سلجم نأل :ش ( ةدالولا قح يف ةيرورض

 ( اهنع كفني ) :م قالطلا نأل يآ :ش ( هنأل ؛ قالطلا قح يف رهظت الف ) :م ةرورضلا عضوم ىدعتي

 راص نإو قالطلا نودب دجوت ةدالولا اذكو . اهنودب دجوي ينعي ةلمجلا يف ةدالولا نع يآ :ش

 يف هتحيبذ تلبق يسوجم ةحيبذ هنأ ملسم دهشف «اًمحل ىرتشا نمك « اهمزاول نم انه قالطلا
 يفاذك «دحاولا ةداهشب عئابلا ىلع عزجرلا قح يف حباذلا سجمت تبثي الو « لكألا ةمرح

 . «ناخ يضاق عماج»

 ‹ ةدالولاب اهقالط قلع مث « لبحلاب جوزلا رقأ اذإ ينعي :ش ( لب اب رقآ دق جوزلا ناك نإو ) :م

 ةداهش طرتشت امهدنعو .ةفينح يبأ دنع « ةداهش ريغ نم تقلط ) :م جوزلا اهبذكو تدلو ةأرملا تلاقف

 يف ةجح ةلباقلا ةداهش يأ :ش ( هيف ةجح اهتداهشو ‹ ثنحلا اهاوعدل ةجح نم دب ال هنأل ؛ ةلباقلا

 . ىلوألا ةلأسملا يف ينعي :ش ( انيب ام ىلع ) :م ثنحل ا

 يأ :ش ( هيلإ يضفي اجب رارقإ لبحل اب رارقإلا نأ ) :م هللا همحر ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
 رقأ هنألو ) :م ام ىلإ عجري -وهو- يف ريمضلا :ش ( ةدالولا وهو ) :م هيلإ لبحلا يضفي يذلا ءيشلاب

 در ىوعد يف نتؤملا لوق لوقلاو « ةدالولا وهو نئاك رمأب اهقالط قلع هنأل :ش ( ةنمنؤم اهنوكب
 لوقل ناتنس لمحلا ةدم رثكأو ) :م: يرودقلا يأ :ش ( :لاق. ةنامألا در يف اهلوق لبقيف ) :م ةنامألا

 جرخأ :ش ( لزغم لظب ولو نيتتس نم رثكأ نطبلا يف ىقسي ال دلولا : -اهنع ىلاعت هللا يضر-ةشئاع

 نبا نع نمحرلا دبع نبا دواد انثدح كرابملا نبا قيرط نم «امهننس» يف يقهيبلا مث ‹ ينطقرادلا

 ىلع لمحجلا يف ةأرملا ديزت ام » : تلاق -اهنع هللا يضر-ةشئاع نع دعس تنب ةليمج نع جيرج

 . < نيتنس نم رثكأ لمحلا نوكي ال » : ظفل يفو « «لزغملا دومع لظ لوحتي ام ردق نيتنس
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 مث . ٠١( : ةيآلا فاقحألا ) ¢ ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو :  ىلاعت هلوقل ؛رهشأ ةتس هلقأو

 . رهشأ ةتس لمحلل يقبف ٠١( : ةيآلا نامقل ) 4 نيماع يف هلاصفو * : ىلاعت هللا لاق

 هتلاق اهنأ رهاظلاو « هانيور ام هيلع ةجحلاو «نينس عبرأب رثكألا ردقي -هللا همحر -يعفاشلاو

 نم لقأل دلوب تءاج نإف « اهارتشا مث اهقلطف ةمأ جوزت نمو. هيلإ يدتهي ال لقعلا ذإ «اًعامس

 قولعلا نإف ‹ ةدتعملا دلو لوألا هجولا يف هنأل؛ همزلي مل الإو « همزل اهارتشا موي ذنم رهشأ ةتس

 يناثلا هجولا يف « ءارشلا ىلع قباس

 نب كلال تلق :لاق « ملسم نب ديلولا نع يقهيبلا هتهج نمو «اًضيأ ينطقرادلا جرخأو

 نيتنس ىلع اهلمح يف ةأرملا ديزت ال » : تلاق اهنأ ء -اهنع هللا يضر- ةشئاع تثدح ينإ :سنأ

 ةأرما نالجع نب دمحم ةأرما انتراج هذه ؟اذه لوقي نم !هللا ناحبس : لاقف « « لزغملا لظ ردق

 . نينس عبرأ يف نطب لك « ةنس رشع ىنثا يف نطبأ ةثالث تلمح ٠ قدص لجر اهجوزو « قدص

 نم الاوز عرسأ نارودلا لاح هلظ نأل ؛ نارودلا لاح هلظ ثكم ردقب يأ لزغم لظب ولو : هلوق

 . ةدملا ليلقت ىف ةغلابملا ضرغلاو « لالظلا رئاس

 لزغم ةكلف رودب يأ حاضيإلاو « (طوسبملا »ةياور وهو « لزخم كلب ولو خسنلا ضعب يفو

 . لزخم ةلظ رودب ولو :« داشرأإلا حرش يفو .

 (١٠:ةيآلا فاقحألا) :ش (4 ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو #: ىلاعت هلوقل ؛رهشأ ةتس هلقأو) :م

 يضر -يعفاشلاو .رهشأ ةتس لمحلل يقبف (١٠:ةيآلا نامقل )€ نيماع يف هلاصفو : ىلاعت هللا لاق مث

 روهشملا يف كلام لاق هبو :ش ( نينس عبرأب ):م لمحل ا ةدم رثكأ يأ :ش ( رثكألا ردقب -هنع هللا

 دبع نب ةعيبر لاقو «ينس تس : يرهزلا لاقو «نينس سمخ : ةدابع لاقو .لذك دمحأو

 . ةياور يف دمحأو

 رهاظلاو ) :م ةشئاع ثيدح وهو :ش ( هانيور ام ) :م يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ) :م

 الب يبنلا نع عامسلا ثيدح نم روكذملا ثيدحلا تلاق ةشئاع نأ رهاظلا يأ :ش ( اعامس هتلاق اهنأ

 هللا الإ هملعيال محرلا يف ام نأل ء اذه كردي ال لقعلا ينعي :ش ( هيلإ يدتهي ال لقعلاذإ ) :م

 . یلاعت

 لبق ناك ولذإ « لوحخدلا دعب اهقالط هب ديري :ش ( اهارتشا مث اهقلطف ف ةمأ جوزت نمو ) :م

 ةتس نم لقأل دلوب تءاج نإف ) :م اهقراف ذنم رهشأ ةتس نم لقأل ايحي نأ الإ دلولا همزلي ال لوخدلا

 كلذ نم رثكأل هب تءاج اذإو يأ :ش ( همزلي مل الإو ) :م دلولا يأ :ش ( همزل اهارتشا موي ذنم رهشأ

 نإف « ةدتعملا دلو )« رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو اذإ ام هب دارأ :ش ( لوألا هجولا يف هنأل ) :م همزلي مل

 تقو نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل هتدلو اذإ ام هب دارأ :ش ( يناثلا هجولا يفو « ءارشلا ىلع قباس قولعلا
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 قالطلا ناك اذإ اذهو ‹« ةوعد نم دب الف «هتقو برقآ ىلإ ثداحلا فاضي هنأل ؛ ةكولمملا دلو

 اهنأل ؛ قالطلا تقو نم نيتنس ىلإ بسنلا تبثي نيتنثا ناك اذإ امأ « اًيعجر وأ اًعلخ وأ اتئاب ادحاو

 لاق نمو . ءارشلاب لح ال اهنأل ؛ هلبق ام ىلإ الإ قولعلا فاضي الف « ةظيلغ ةمرح هيلع تمرح
 ىلإ ةجاحلا نأل؛ هدلو مأ يهف ةأرما ةدالولا ىلع تدهشف ينم وهف دلو كنطب يف ناك نإ :هتمأل

 . عامجإلاب ةلباقلا ةداهشب كلذ تبثيو « دلولا نييعت

 ةكولمم اهنوك تقو بوجو وهو :ش ( هتقو برقأ ىلإ ثداحلا فاضي هنأل ؛ ةكولمملا دلو ) :م ءارشلا

 نأب الإ بسنلا تبشي ال ينعي :ش ( ةوعد نم دب الف ) :م هلوق ىنعمو وهو ىوعدلاب الإ تبشي الف

 وأ اًعلخ وأ اًنئاب ادحاو قالطلا ناك اذإ ) :م هانركذ يذلا مكحلا اذه يأ :ش ( اذهو ):م. هيعدي

 تمرح اهنأل ؛قالطلا تقو نم نيتنس ىلإ بسنلا تبثي نيتنثا ) :م قالطلا يأ :ش ( ناك اذإ امأ ءاًيعجر

 ام ىلإ الإ قولعلا فاضي الف ) :م هريغ اج وز حكنت ىتح هل لحت الو ؛ نيتقلطب :ش ( ةظيلغ ةمرح هيلع

 هل لحي ال ءطولاذإ :ش ( ءارشلاب لحت ال اهنأل ) :م تاقوألا دعبأ وهو قالطلا لبق ام يأ :ش ( هلبق

 يضقي ال نيميلا كلب اهؤطو لحي ملاذإو « نيتنسلاب ةظيلغ ةمرح هيلع تمرح اهنأل ءارشلا لبق

 ملسملا رمأ لمح مزلي تاقوألا برق ىلإ قولعلاب ءاضقلا يف ذإ « تاقوألا برقأ نم قولعلاب
 الإ * : ىلاعت هلوقب لحي نأ بجو : ليق نإف . ىلوملا نم مارحلا ءطولل نكمملا وهو « مارحلا ىلع

 هل لحت الف » : ىلاعت هلوقل لحت ال : انلق .( ٦ : ةيآلا نونمؤملا) ( مهنايأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع

 اذإو . ةرحلا يف ثالثلاك ةمألا يف ةيناثلاو «( ۲٠١ ةيآلا: ةرقبلا ) (هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم

 ‹ قالطلا لبق ام وهو « دعيألا ىلإ فاضي لب « تاقوألا برقأ ىلإ فاضي الف ءاهؤطو لحي مل

 . قالطلا ذنم نيتنس نم لقأل هب تءاج اذإ دلولا همزليف

 ( هدلو مآ يهف ةارما ةدالولا ىلع تدهشف ‹ ينم وهف دلو كنطب يف ناك اذإ : هتمأل لاق نمو ) :م

 يأ :ش ( عامجإلاب ةلباقلا ةداهشب كلذ تبشيو ء دلولا نييعت ىلإ ةجاحلا نأل ):م عامجاإلاب يأ :ش

 نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو اذإاذهو « هيف فالخلا رم دقو دمحأ لاق هبو « انباحصأ قافتاب

 ملف « يلولا ةلاقم دعب تلبح اهنأ لامتحال همزلي ال رثكأ وأ رهشأ ةتسل تدلو ولو . رارقإلا تقو

 ‹« ىوعدلاب انقيتف لوقلا تقو نطبلا يف هئاقبب انقيتل ؛ لوألا فالخب دلولا اذهل اًيعدم ىلوملا نكي

 . «ناخ يضاق عماج» يف اذه

 ةتسل كلذ دعب تدلوف رح كنطب يف ام : لاق نإو قاتعلا باتك ةلأسم هلثمو : يزارتألا لاقو

 نإ لاق اذإ اميف هنأ فرعت نأ كل يغبني ناكو . قتع رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو نإو « قتعي مل رهشأ

 ينم لماح هذه : لاق اذإ امأ . قتيلعتلا ظفلب ينم وهف لبح اهب ناك نإ : لاق وأ . دلو كنطب يف ناك

 «سانجألا» يف حرص هبو « هيفني ىتح نيتنس ىلإ رهشأ ةتس نم رثكأل هب تءاج نإو « دلولا همزلي
 . قاتعإلا باتك يف

14۲ 



 هنبا وهو « هتأرما يهف «هتأرما انآ :تلاقو مالغلا مآ تءاجف « تام مث ينبا وه : مالغل لاق نمو

 نأل ؛ ثاريملا اهل نوكي ال نأ سايقلاو . ناسحتسالا باوج اذه لعج «رداونلا ١ يفو . هناثريو

 ‹ نيميلا كلمبو ‹ ةهبش نع ءطولابو دسافلا حاكنلاب تبثي حيحصلا حاكنلاب تبثي امك بسنلا
 ةيرحلاب ةفورعم تناك اذإ اميف ةلأسملا نأ : ناسحتسالا هجو . حاكنلاب اًرارقإ هلوق نكي ملف

 «ةرح اهنأب ملعي مل ولو . ةداعو اًعضو كلذل نيعتملا وهو حيحصلا حاكنلاو « مالغلا مآ اهنوكبو

 ال قرلا عفد يف ةجح رادلا رابتعاب ةيرحلا روهظ نأل ؛ اهل ثاريم الف دلو مأ تنأ ةثرولا تلاقف

 . ملعأ هللاو « ثاريملا قاقحتسا يف

 هنبا وهو هتأرما يهف « هتأرما انأ: تلاقو مالغلا مأ تءاجف « تام مث ينبا وه: مالغل لاق نمو ) :م

 باوج اذه ) :م دمحم يأ :ش ( لعج «رداونلا »يفو ) :م تيملا ناثري نبالاو مالا يأ :ش ( هناثريو

 حاكنلاب تبثي حيحصلا حاكنلاب تبثي امك بسنلا نأل ؛ ثاريما اهل نوكي ال نأ سايقلاو « ناسحتسالا

 نأ يغبني هنأ ضرتعاو :ش ( حاكنلاب اًرارقإ هلوق نكي ملف « نيميلا كلمبو  ةهبش نع ءطولابو «دسافلا

 وهو « ةرورضلا ردقب تبثيف « ءاضتقا تبثي حاكنلا اذه نأل « ناسحتسالا يف ثاريما اهل نوكي ال

 ىلإ عونتب سيل لصألا وهام ىلع حاكنلا نأب : بيجأو . ثرإلا قاقحتسا نود بسنلا حيحصت

 ءاضتقالا قيرطب حاكنلا تبثي الف « هل ببسب سيل حاكنلاو ثرإلا قاقحتسال ببس وه [ام] حاكن

 حاكن دري الغل لصألا وهام ىلع لاق اغنإو « اعرش هنع كفنت ال يتلا همزاول نم وهام تبثو <

 . ضراوعلا نم هنأل ةمألاو ةيباتكلا

 مآ اهنوكبو ةيرحلاب ةفورعم ) :م مالغلا مأ يأ :ش ( تناك اذإ اميف ةلأسملا نأ :ناسحتسالا هجو ) :م

 ؛ثرت ال لصألا نم ةرح اهنأب ةفورعم نكت مل ولاهنأل ؛ ةيرحلاب ةفورعم اهنوكب ديق :ش ( مالغلا

 يف ةرح اهنأ بابلا يف ام ةياغ .هتوب تقتعامنإ انئرومل دلولا مأ تنك نإ :اولوقي نأ ةثرولل نأل

 عفدنيف «تابثإلل ال عفدلل حلصي يضاملا يف مكحلا ةفرعمل لاحلا باحصتساب كسمتلاو «لاحلا

 الف مالغلا مأ اهنأ تبثي ملاذإ هنأل ؛ مالغلا مأ اهنوكب اًصضيأ ديقو « ثرإللا تبشثي الو قرلا اهنع

 . ثر

 نم يأ :ش ( ةداعو اًعضو ) :م بسنلا توبثل يأ :ش ( كلذل نيعتملا وهو حيحصلا حاكنلاو ) :م

 «ةرح اهنأب ملعي مل ولو ) :م سانلا نيب ةرهشلاب ةداعلا ثيح نمو « عرشلا ةهج نمو « عضولا ثيح
 :م ةيرحلاب ةفورعم اهنوكب هيف انلوق نأل ؛اذه انررق دق :ش ( اهل ثاريم الف دلو مأ تنأ ةثرولا تلاقف

 ( ثاريملا قاقحتسا يف ال قرلا عفد يف ةجح ) :م مالسإللا راد يأ :ش ( رادلا رابتعاب ةيرحلا روهظ نأل)

 رهماهل نكلو ء اهل ثاريمال : يشاترمتلا لاقو « حيحص بسنب الإ تبثي ال ثرإللا نأل :ش

 ؛ رظن هيفو : يزارتألا لاقو « مهلوقب دلو مأاهنوك تبثي ملو « اهب لوخدلاب اورقأ مهنأل ؛لثملا
 تبثي ملو « ةهبش نع ءطولا ناك اذإ«حاكنلا ةروص ريغ يف لثملا رهمب بجوي اغنإ لوحخدلا نأل

 . لثملا رهم بجي الف ؟كلذ ىلع لمحي ليلد يأبف ةهبشلا مدع لصألاو . انه حاكنلا
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 هب قحأ نمو دلولا ةناضطح باب
 نإ هللا لوسر اي : تلاق ةأرما نأ يور امل ؛ دلولاب قحأ مألاف « نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإو

 لاقف ينم هعزنی هن هوب معزو « ءاقس هل يیدثو « ءاوح هل يرجحو « ءاعو هل ينطب ناک اذه ينبا
 . «يجوزتت مل ام هب قحأ تنأ » :

 (هب قحأ نمو دلولا ةناضح ب اب) :م

 نأل :ش ( هب قحأ نمو ) :م وه نمل ةيبرتلاو ةناضحلا يف دلولا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش
 ‹ هيلع قفتم وه نم ىلإ ةيالولا عرشلا لعجف « هجئاوحب مايقلاو هسفنل رظنلا نع زجاع دلولا

 عم كلذ يف « اهقفرل مألا ىلإ ةناضحلا قحو « ةقفنلا عم هيأر ةوقل بألا ىلإ فرصتلا ةيالو لعجف
 ال ةرهاظ سانلا نيب ةبسانملا مث «قفشأ اهنوكو تيبلا اهموزلل كلذ ىلع ردقأ يهو « هيلع ةقفشلا

 . نايب ىلإ جاتحت

 «ةيسوجم وأ ةيباتك تناك ءاوس :ش ( دلولاب قحأ مألاف « نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإو ) :م

 ينطب ناك اذه ينبا نإ هللا لوسر اي: تلاق ةأرما نأ يور امل ) :م نيدلا فالتخاب فلتخت ال ةقفشلا نأل

 مل ام هب قحأ تنأ »:ٍةاَم لاقف ينم هعزني هنأ هوبأ معزو « ءاقس هل يبدو « ءاوح هل يرجحو « ءاعو هل

 انئدح « يملسلا دلاخ نب دمحم انثدح : «هننس» یف دواد وبا هاور ثیدحلا اذه :ش «يجوزتت

 نبا هللا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ينثدح -يعازوألا ينعي- « ورمع يبأ نع ديلولا
 ءاقس هل ييدثو « ءاعو هل ينطب ناك اذه ينبا نإ ةي هللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ ورمع

 هب قحأ تن : ةَ هللا لوسراهل لاقف « ينم هعزني نأ دارأو «ينقلط هابأ نإو « ءاوح هل يرجحو
 . ٩ يحكنت ملام

 نب ورمع نب هللآ دبع نب دمحم نب بيعش نب ورمع :اولاق « هدانسإ ححصو مكاحلا هاورو
 ثيدحملا ناك هللا دبع هب دارأ اذإو ٠ ًالسرم ثيدحلا ناك « دمحم هدجب دارأ اذإف « صاعلا

 دمحمو « بيعشو « ورمعو « حيحص لصتم ثيدحلاف هللا دبع هدج نع حرص دق انهو ءًالصتم

 ءاجلا رسكب« ىوحلاو « ناسنإلا رجح « اهرسكو ءاحلا حتفب «يرجحو :اهلوق . تاقث مهلك

 . « حاحصلا »يف اذك ةيوحألا عمحجلاو ربولا نم تيب واولا فيفختو ةلمهملا

 يف هرسف اذكه « هعمجيو همضي يأ ءيشلا يوحي يذلا ناكملا مسا ىوحلا : ريثألا نبا لاقو

 رخآ ثيدح يف هرسف « ةيوحأ عمجلاو « سانلا نم ةعمتجم تويب ىوحلا : لاق مث « ثيدحلا اذه

 . ولدلا رسكلاب ءاقسلاو

 رصان خيشلا ةلي هذ هنسحو « ةقث هنع يوارلا ناك نإ ثيدحلا نسح «٠ بيعش نب ورمعف «نسح ثيدح : تلق )١(

 . ٤۳١( /۲) دوأد يبأ حيحص رظنا . ينابلألا
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 يضر- قيدصلا راشأ هيلإو ‹ رظنأ اهيلإ عفدلا ناكف « ةناضحلا ىلع ردقأو هيلع قفشأ مألا نألو

 نيبو هنيب ةقرفلا تعقو نيح هلاق . رمع اي كدنع لسعو دهش نم هل ريخ اهقير :هلوقب - هنع هللا

 ؛ اهيلع مألا ربجت الو « ركذن ام ىلع ‹« بألا ىلع ةقفنلاو . نورفاوتم نورضاح ةباحصلاو ٠ هترما

 ‹ ةناضحلا نع زجعت تسع اهنأل

 ىلإ طبإلا نود ام وهو نضحلا نم ذوخأم :ش ( ةناضحلا ىلع ردقأو هيلع قفشأ مألا نألو ) :م

 ناكو « هيحانج تحت هسفن ىلإ همض اذإ هضيب رئاطلا نضحو « هابناج ءيشلا نضحو « حشكلا

 دلولا عفد ناكف يأ :ش ( رظنأ اهيلإ عفدلا ناكف ) :م هبناج ىلإ همضيو هنضح يف هذختي دلولل يبرملا

 . هريغ نم هلاح يف ارظن ىوقأ ينعي هقح يف رظنأ همأ ىلإ
 هللا يضر -) :م قيدصلا ركب وبأ يأ :ش ( قيدصلا راشأ ) :م ىنعملا اذه ىلإ يأ :ش ( هيلإو ) :م

 نیح هلاق) :م - هنع هللا يضر- :ش ( رمع اي كدنع لسعو دهش نم هل ريخ اهقیر :هلوقب - هنع یلاعت

 ام هتصقو « ظفللا اذهب بيرغ اذه :ش ( نورفاوتم نورضاح ةباحصلاو « هتأرما نيبو هنيب ةقرفلا تعقو
 نع ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس انثدح « رشب نب دمحم انثدح :« فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هاور

 «اهيلع ىتأ مث مصاع مأ قلط -هنع ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع نأ بيسملا نب ديعس

 يبأ ىلإ اقلطناف « مالغلا ىكب ىتح امهنيب هابذاجتف اهنم هذخأي نأ دارأف « مصاع اهرجح يفو

 اي كنم هل ريخ اهحيرو اهرجحواهحسم : ركب وبأ هل لاقف -هنع ىلاعت هللا يضر - ركب

 . هسفنل راتخيف يبصلا بشي ىتح «رمع

 -رمع ةًأرما تمصاخ : لاق ةمركع نع مصاع نع يروثلا نايفس انثدح قازرلا دبع هاورو

 يضر - ركب وبأ لاقف « اهقلط ناكو -هنع ىلاعت هللا يضر - ركب يبأ ىلإ - هنع ىلاعت هللا يضر

 . جوزتت ملام اهدلوب قحأ يهو « فأرأو ىنحأو محرأو فطلأو فطعأ يه :-هنع ىلاعت هللا

 هللا يضر- باطخلا نب رمع ةأرما مصاع مأ قير يأ « اهقيرو : هلوق فنصملا هركذ يذلا ريسفتو

 . هعمش يف لسع « اهحتفو نيشلا مضب دهش نم: هلوقو ةليمج اهمساو -هنع ىلاعت

 نم هل ريخ « ةأرملا هب لمتشت بوث وهو « اهعاقر حير ةياور يفو « اهحير : ؛طوسبملا» يفو

 ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا نم ةرضحب «هب ىضقو « اهدنع هعدف ‹ رمعاي كدنع لسعو نمس

 . عامجإلا لحم لحف دحأ هيلع ركني ملو «-مهنع
 باب يف يتأي ام ىلع هيبأ ىلع دلولا ةقفن يأ :ش ( ركذن ام ىلع بألا ىلع ةقفنلاو ) :م

 ىلع يأ :ش ( هيلع) :م خسنلا ضعب يفو « ةناضحلا ىلع يأ :ش ( اهيلع مألا ربجت الو ) :م تاقفنلا

 (ةناضحلا نع زجعت تسع اهنأل ) :م ذخألا ىلع ربجت ال تبأ اذإو « قحأ يهف تبلط اذإ ينعي دلولا

 ىليل يبأ نبا لاق هبو . ربجت ةياور يفو . ةياور يف كلامو يروثلاو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش
 كلام نع روهشملاو « انباحصأ نم يناودنهلاو ثيللا وبأ هراتخاو « روث وبأو حلاص نب نسحلاو <
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 لبق نم دافتست ةيالولا هذه نأل ؛ تدعب نإو . بألا مأ نم ىلوأ مألا مأف مأ هل نكت مل نإف

 نهڻاريم زرحت اذهلو ‹ تاهمألا نم اهنأل ؛ تاوخألا نم ىلوأ بألا مأف « نكت مل نإف ‹ تاهنألا

 تامسلا نم ىلوآأ تاوخألاف ةدج هل نكت مل نإف . دالوألل ةقفش رفوأ اهنألو ؛ سدسلا

 تخألا نم ىلوأ ةلاخلا :ةياور يفو ‹ ثاريملا يف نمدق اذهلو « نيوبألا تانب نهنأل ؛تالاخلاو

 . ةدلاو ةلاخلا : مالسلا هيلع هلوقل بأل

 دجوي مل نإف . ربجت عضرت نمم تناك نإو « دلولا عاضرإب اهل ةداع ال يتلا ةعيرشلا يف ربجت ال

 دعب دلولا ذخأ ىلع بألا ربجيو « فالح الب تربجأ اهريغ يدث دلولا ذخأي مل وأ اهريغ

 . عامجإلاب هيلع هتنايصو هتقفن نأل مألا نع هئانغتسا

 ةجوزتم وأ ةناضحلل لهأ ريغ تناك نأب « مأ دلولل نكي مل نإف يأ :ش ( مأ هل نكي مل ناف ) :م

 نعو « روهمجلا دنع تلع نإو يأ :ش ( تدعب نإو بألا مأ نم ىلوأ مألا مأف ) :م ةتيم وأ مرحم ريغب

 امف « لكلا ىلع ةمدقم يهو « مألاب يلدت دلولا مأ نأل ؛ فيعض وهو « ىلوأ دلولا مأ ٠ دمحأ

 ) :م ةناضحلا ةيالو يأ :ش ( ةيالولا هذه نأل ) :م قحأ يهف ةمئاق مألا بناج نم نهنم ةدحاو تماد

 نمم ىلوأ يهف « مأب هيلإ يلدت تناك نمف ‹ نهتقفش روفو نم رم امل :ش ( تاهمألا لبق نم دافتست

 فلتخي ال كلذو . ةقفشلا رابتعاب ةناضحلا نأل ؛ ةرفاكلاو ةملسملا كلذ يف يوتسيو بأب يلدت

 . یرابحلا یتح هدلو بحب ءيش لک : لیق ام ىلع نیدلا فالتخاب

 نأل ؛بأ وأ مأ نم :ش ( تاوخألا نم ىلوأ بألا مأف ) :م مألا يأ :ش ( نكت مل نإف) :م

 يف اهريغ ىلع ةمدقم مألاو مألا مأك ا هسفن يف هذه : انلق « مألا ةبارق رابتعاب ةناضحلا قاقحتسا

 نود تادجلل كلذو « ةدالولا رابتعاب ةقفشلا لصأو سدسلا نم اهثئاريم زوجي اذهلو . ةناضحلا

 نهڻاريم زرحت اذهلو ‹ تاهمألا نم اهنأل ) :م بأل ةدحلا ىلع ةمدقم ةلاخلا كلام نعو . تاوخألا

 زرحت اهنأ « تاهمألا نم بألا مأ نوكل حاضيإ اذه . تاهمألا ثاريم زرحت يأ :ش ( سدسلا

 . مالا ثاريم وهو ثاريملا يف سدسلا

 دلو وأ دلو اهعم ناك اذإ سدسلا وه نوكي اغنإ مألا ثاريم نأل ؛رظن هيف : يزارتألا لاق

 ‹ سدسلا ةدجلل نوكي « اًضيأ مهمدع دنعانهو . تاوخألاو ةوخإلا نم ناتنث ةوخاإلاو نبالا

 :ش ( اهنألو ) :م. نيجوزلا دحأ ضرف دعب ىقبي ام ثلث وأ عيمحلا ثلث مهمدع دنع مألا ثاريمو

 تاوخألاف ء ةدج هل نكت مل نإف ) :م ةدالولا لجأل يآ :ش ( دالوألل ةقفش رفوأ ) :م بألا مأ نألو يأ

 يفو ‹ ثاريملا يف نمدق اذهلو نيوبألا تانب ) :م تاوخألا يأ :ش ( نهنأل ؛ تالاخلاو تامعلا نم ىلوأ

 يأ :ش ( -مالسلا هيلع -هلوقل بأل تخألا نم ىلوأ ةلاخلا ) :م قالطلا باتك ةياور يف يأ :ش ( ةياور

 ثيدح يف بزاع نب ءاربلا نع يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( ةدلاو ةلاخلا ) :م : ةي يبنلا لوقل

 _هنع ىلاعت هللا يضر- يلع ثيدح نم دواد وبآ هاور . « مألا ةلزنمب ةلاخلا » : يب يبنلا نع ليوط
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 . هتلاخ تناك اهنأ « ٠٠١( ةيآلا: فسوي) 4 شرعلا ىلع هيوبأ عفرو # : ىلاعت هلوق يف ليقو

 نهل قحلا نأل ؛بألا نم تخألا مث « مألا نم تخألا مث « قفشأ اهنأل ؛ مآو بأل تخألا مدقتو
 ‹ تاوخألا نلزن امك نلزنيو « مألا ةبارقل احيجرت تامعلا نم ىلوأ تالاخلا مث « مألا لبق نم
 ءالؤه نم تجوزت نم لكو «كلذك نلزني تامعلا مث« مألا ةبارق مث « نيتبارق تاذ حيجرت هانعم

 ء انيور امل اهقح طقسب

 لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- دوعسم يبأ ثيدح نم يناربطلا هاورو . « مأ ةلاخلا» : ظفلب

 . هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم يليقعلا هاور اذكو  «ةدلاو ةلاخلا» ةَ : هللا

 . هتلاخ تناك اهنأ ٠٠١( : ةيآلا فسوي ) € شرعلا ىلع هيوبأ عفرو # : ىلاعت هلوق يف ليقو ) :م

 ينزملا لاق هبو :ش ( بألا نم تخألا مث « مألا نم تخألا مث « قفشأ اهنأل ؛ مأو بأل تخألا مدقتو

 . مأ نم تحألا ىلع بأل تحخألا مدقت حصألا يف : يعفاشلا لاقو . ةيعفاشلا نم حيرش نباو
 يأ :ش ( نهل قحلا نأل ) :م : هلوقب فنصملا هب راشأ ام انلو «ثاريملا ةوقب هاربتعاو دمحأ لاق هبو
 نم اهيف امل ةدحاو ةبارق تاذ ىلع حجرت نيتبارق تاذ نأ هانعم :ش ( مألا لبق نم ) :م ةناضحلا ىح
 تالاخلا مث ) :م ةناضحلا يف نايوتسي مأل تخألاو « مأو بأل تخألا :رفز دنعو . ةقفشلا ةدايز

 لبق نم ةناضحلا نأل « مألا ةبارقل حيجرتلا لجأل يأ :ش ( مألا ةبارقل احيجرت تامعلا نم ىلوأ

 راشأ مأل ةلاخلا نم [ىلوأ] مأو بأل ةلاخلا نأ ينعي :ش ( تاوخألا نلزن امك نلزنيو ) :م تاهمألا

 ةلاخلاو « نيتبارق تاذ مأو بأل ةلاخلاو :ش ( مألا ةبارق مث « نيتبارق تاذ حيجرت هانعم ) :م هلوقب هيلإ

 مث ) :م مألا نم ةلاخلا ىلع بألا نم ةلاخلا مدقت دمحأو يعفاشلا دنعو . ةدحاو ةبارق تاذ مل
 نم ىلوأ مأل ةمعلا مث « مأل ةمعلا نم ىلوأ مأو بأل ةمعلا نأ ينعي :ش ( كلذك نلزني تامعلا

 نهتبارق نأل ةناضحلا قح نع لزعمب تالاخلاو لاوخألاو تامعلاو « مامعألا تانبو بأل ةمعلا

 . ةيمرحملاب دكأتت مل

 ملسي الو « ةناضحلا يف مالا لبق نم لاجرلل قح ال : ٠ مئادبلا » يفو : طيحملا » يفاذك

 نبا :«يروصنملا » يفو . لوبقلا ىلع ربجي ريغصلا ءانغتسا دنع بألا فالخب «نهبلطب الإ نهيلإ

 الإ ةبصعلا عم دلولا يف هل قح ال مألا لبق نم ركذ لكو « ىثنألاب ىلوأ لاخلاو ركذلاب ىلوأ معلا

 مألا لبق نم ناك نم لجرلا يفو < مألا لبق نم ناك نم ءاسنلا يف رظنيف معلا نبا عم « لاحلا

 . ةقاتعلا ىلوم ىلإ ريغصلا عفديو

 قح اهل ناک نم ءاسنلا نم تجوزت نم لک ينعي :ش ( ءالؤه نم تجوزت نم لکو ) :م
 فلاخ هيفو « يجوزت ملام » :-مالسلا هيلع -هلوق وهو :ش ( انيور ال اهقح طقسي) :م ةناضحلا

 نع ةياور وهو ‹ يرصبلا نسحلا الإ ملعلا لهأ اذه ىلع عمجأ : رذنملا نبا لاق ٠ يرصبلا نسحلا
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 ناك اذإ ةدجلا الإ : لاق . رظن الف ء ارزش هيلإ رظنيو « اًرزن هيطعي اًيبنجأ ناك اذإ مألا جوز نألو

 ةقفشلا مايقل هنم مرحم محر وذ وه جوز لك كلذكو .هل رظنيف « هيبأ ماقم مئاق هنأل ؛ دجلا اهجوز

 لاز دق عناملا نأل؛ ةيجوزلا تعفترا اذإ دوعي جوزتلاب اهقح طقس نم و. ةبيرقلا ةبارقلا ىلإ ارظن

 ةيالولا نأل ؛ اًيصعت مهبرقأ هب مهالوأف لجرلا هيف مصتخاف « هلهأ نم ةأرما يبصلل نكت مل نإف

 ؛ مرحم ريغ ةبصع ىلإ عفدت ال ةريغصلا نأ ريغ « نيعضوم يف بيترتلا فرع دقو « برقألل
 . ةنتفلا نع أزرحت معلا نباو ةقاتعلا ىلومك

 يأ :ش ( ؟رزن هيطعي اًيبنجأ ناك اذإ مألا جوز نألو ) :م جوزتلاب اهقح طقسي ال امهدنع نإف « دمحأ

 هيلإ رظنيو ) :م ةلمهم ءارو يازو نون هتدامو ليلق يأ « رزن ءيش لاقي ًاليلق اًيش ريغصلا يطعي

 هرزشو هرزشي هنيعب هرزش لاقي « هينيع رخؤمب ريغصلا ىلإ يبنجألا مألا جوز رظني يأ :ش ( ارزش

 ةلق نع ةرابع اذه نأ دوصقملا« ءار مث يازو ةمجعم نيش هتدامو « هينيع رخؤمب هيلإ رظن اذإ ارزشم
 لاح ناك اذإ يأ :ش (رظن الف) :م : فنصملا لاق اذهلو « هيلإ تافتلالا ةلقو ريغصلا ىلع ةقفشلا

 . ريغصلا ىلع هنم رظن الف اذكه يبنجألا مألا جوز

 طقس هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( دجلا اهجوز ناك اذإ ةدجلا الإ ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 أ :ش (هنأل) :م جوز تاذ تناك نإو « اهقح طقسي ال دحل اب ةجوزتم ةدجلا تناك اذإ ينعي « اهقح

 مرحم محر وذ وه جوز لک كلاذكو « هل رلظنيف ) :م هيبأ مام همايقل :ش ( هیبآ ماقم مئاق ) :م دحل ا نأل

 ةبارقلا ىلإ ارظن ةقفشلا مايقل ) :ماهقح طقسي ال همأب حوزت اذإ دلولا معك « دلولا نم يأ :ش (هنم

 ريغب تجورت اذإ مألادي نم دلولا عزني امنإو . معلاوهو . ةبارقلا ىلإ رظنلاب يأ :ش ( ةبيرقلا

 اذإ ) :م اهقح يأ :ش (دوعي جوزتلاب اهقح طقس نمو ) :م يبصلا ىلع فيخ وأ تدترااذإو . مرحم

 كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو . قحلا دوعي مئاق ببسلاو :ش ( لاز دق عناملا نأل ؛ ةيجوزلا تعفترا

 لاق هبو ء اندنعاهتدع يضقنت ىتح عنام ې يعجرلاو دوعي ال كلام نع ةياور يفو . ةياور يف

 يعجرلا قالطلاب دوعي ةيعفاشلا نم هريغ لاقو «ينزملا

 لاجرلا ىلوأ يأ :ش ( هب مهالوأف لاجرلا هيف مصتخاف ء هلهأ نم ةأرما يبصلل نكت مل نإف ) :م

 ةيالولا نأل) :م تابصعلا برقأ يأ بيصعتلا ثيح نم يأ :ش ( اًبيصعت مهبرقأ ):م يبصلا كاسمإب

 . حاكنإلا ةيالوو ثاريملا باب يف :ش ( نيعضوم يف بيترتلا فرع دقو « برقألل

 مهبرقأ مهالوأف : هلوق نم ءانثتسا اذه : :ش ( مرحم ريغ ةبصع ىلإ عفدت ال ةريغصلا ن ريغ ) :م

 ريغ وأ امرحم ناك ءاوس تابصعلا برقأ ىلإ عفدت ةريغصلا نأل ءةريغصلا هلوقب ديق « اًنيصعت

 محرلا وذ كلذكو ‹ءهنماهيلع نمؤي ال هنأل : :ش ( ةنتفلا نع ازرحت معلا ن نباو ةقاتعلا ىلومك ) :م مرحم

 اررض عفدلا يف نأل هيلإ عفدت ال هنوجسمو هقسفل هنم اهيلع نمؤي ملاذإ ةبصعلا نع مرحلا

 . ةريغصلاب

TEA 



 .هدحو يجنتسيو « هدحو سبليو « هدحو برشيو « هدحو لكأي ىتح « مالغلاب قحأ ةدجلاو مألاو

 ؟؛ دحاو ىنعملاو « هدحو سبليو هدحو برشيو « هدحو لكأيف ينغتسي ىتح «ريغصلا عماجل ا يفو

 قلختلاو بدأتلا ىلإ جاتحب ىنغتسا اذإ هنأ ههجوو. ءاجنتسالا ىلع ةردقلاب ءانغتسالا مامت نأل

 ردق -هللا همحر- فاصخلاو . فيقلتلاو بيدأتلا ىلع ردقأ بألاو ‹ مهقالخأو لاجرلا بادآب

 « بلاغلل رابتعا نينس عبسب ءانغتسالا

 نأل ‹ مأل خألا ىلإ عفدي ريغصلل ةبصع نكي مل اذإ « ةفينح يبأ دنعو : ديهشلا ردصلا لاقو

 - معلا نبا ريغ اهتابصع نم ةيراجلل نكي مل نإو :« ءاهقفلا ةفحت» يف لاقو . ةيالو ملا مدقت هدنع

 قح ال :دمحم لاقو « ةنيمأ دنع عضوي الإو ‹ هيلإ مضي « حلصأ هآر نإو -يضاقلل رايتخالاو

 (هدحو يجنتسيو « هدحو سبليو « هدحو برشيو «هدحو لكأي ىتح مالغلاب قحأ ةدحلاو مألاو ) :م

 انخئاشم نم ءءاجنتسالا نم دارملا يف اوملكتو « هدحو اضوتیو «دیشر نبا رداونا يف رکذو :ش

 هنيعي نم ىلإ جاتحي ال ثيحب « ءاملاب هدحو ههجو رهطي نأب ةراهطلا لامك هب دارملا : لاق نم

 . ةراهطلا

 ملو :ش ( هدحو سبلیو «هدحو برشیو « هدحو لکأیف ينغتسي ینح: !ریغصلا عماجلا»يفو ) :م
 ركذ ينعي :ش (دحاو ىنعملاو ) :م هريغو «ريبكلا ريسلا »ىف هطرشو «ءاجنتسالا هيف ركذي

 فنصملا نيبو « دحاو ىنعملا يف ريغصلا عماجلا» ةياور يف ءانغتسالا ركذو . ىضم اميف ءاجنتسالا

 هنكيي نأ ءاجنتسالا ىلع ةردقلا يأ :ش ( ءاجنتسالا ىلع ةردقلاب ءانغتسالا مات نال ):م :هلوقب كلذ

 :م ءانغتسالا ركذ هجو يأ :ش ( ههجوو ) :م غارفلا دنع هدشيو « ءاجنتسالا دنع هليوارس حتفي نأ

 . ريغصلا نأ يأ :ش (هنأ)

 بيدأتلا ىلع ردقأ بآلاو . مهقالخأو لاجرلا بادآب قلختلاو بدأتلا ىلإ جاتحي ىنغتسا اذإ ) م

 رابك نم « رمع نبدمحأ ركب وبأ مامإلا خيشلا وهو :ش (فاصخل او ) :م ةيوستلا يأ :ش ( فيقثتلاو

 : «تاقبطلا» بحاص لاقو ‹ يضاقلا فسوي ىبأ نع ديلولا نب رشب نع يوري ناكو . انئاملع

 نع ىور . ينابيشلا نارهم : ليقو ريهم نبا حتفلاب «ورمع : ليقو نيعلا مضب «رمع نب دمحأ
 ناكو « ةريثك تافنصم هلو « مهريغو ٠ يبنعقلاو» ددسمو « ليبنلا مصاع يبأ لثم ىراخب خئاشم

 . نيتئامو نیتسو ىدحإ ةنس دادغبب تام . . اًقاصخ يمس كلذلف « هدي بسك نم لكأي ادهاز

 ةناضحلا نع ىنغتسا ننس عبس غلب اذإ هنأل :ش ( بلاغلل اًرابتعا نينس عسب ءانغتسالا ردق ) :م

 يزارلا ركب وبأ هردقو « هريغو « يفاكلا» يفاذك . ىوتفلا هيلعو هدحو يجنتسيو « ابلاغ

 « هنانسأ ودبت ىتح يأ « رغشي ىتح :ليقو . ملتحي ىتح مالخلاب قحأ مألا كلام دنعو « عستب
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 ةأرملاو ‹ ءاسنلا بادآ ةفرعم ىلإ جاتحت ءانغتسالا دعب نأل ؛ ضيحت ىتح ةيراجلاب قحأ ةدحلاو مألاو

 نعو . ىدهأو ىوقأ هيف بألاو ‹ ظفحلاو نيصحتلا ىلإ جاتحت غولبلا دعبو « ردقأ كلذ ىلع

 نمو. ةنايصلا ىلإ ةجاحلا ققحتل ةوهشلا دح تغلب اذإ « بألا ىلإ عفدت اهنأ- هللا همحر -دمحم

 ؛ينغتست یتح: «ريغصلا عماجلا » يفو .ىهتشت ادح غلبت ىتح ةيراجلاب قحأ ةدحلاو مألا ىوس

 اذهلو ‹اهمادختسا ىلع ردقت ال اهنأل

 كلذ هلف . رخآلا راتخا مث « هيلإ ملسو امهدحأ راتخا نإف « عبس يف مالغلا ريخي يعفاشلا دنعو

 نع لقني ملاذهو :«ينغملا» يف لاق « ادبأ اذكه <« هيلإ ديعأ لوألا راتخاو داع نإف « هيلإ درو

 . مألادنع نوكيو ريخي ال هوتعملاو « فلسلا نم دحأ

 :ش ( ءاسنلا بادآ ةفرعم ىلإ جاتحت ءانغتسالا دعب نأل ؛ ضيحت ىتح ةيراجل اب قحأ ةدحلاو مألاو ) :م

 تطلتخا بألا ىلإ تعفد ول اهنأل :ش ( ردقآ كلذ ىلع ةأرملاو ) :م بايثلا لسغو خبطلاو لزغلا نم

 باآلاو ظقحلاو نيصحتلا ىلإ جاتحت غولبلا دعبو ) :م ةنيز ءاسنلا يف ءايحلاو « اهؤايح لقف « لاجرلاب
 يفو ‹ لصألا وه هيف بألاو « جيوزتلا ىلإ جاتحت غولبلا دعب اهنأل :ش ( ىدهأو ىوقأ هيف

 كلذ ةفرعم قيرط ىلإ ىدهأو «مألا هيلع ردقت ال ام ىلع هتردقل « ىوقأ بألا ظفحلاو نيصحتلا

 . اهنعدخي ءاسنلاو لاجرلل ًاعمطمو <« ةنتفلل ةضرع ريصت اهنأل

 ققحتل ةوهشلا دح تغلب اذإ بألا ىلإ عفدت اهنأ ) :م هنع ماشه اهاور :ش ( دمحم نعو ) :م

 داسفل ماشه ةياور ىلع دامتعالا «يتفملا ثايغ »يفو :ش ( اذه ىلع ردقآ بألاو « ةنايصلا ىلإ ةجاحلا

 اذإ يعفاشلا دنعو « مهلوق يف ةوهشلا دح تغلب دقف « ةنس ةرشع ىدحإ تغلب اذإو . نامزلا

 هدنع نوكت « تراتخا امهيأ تنبلاو « راهنلاب بألا دنعو « ليللاب اهدنع نوكي همأ مالغخلا راتحا

 يف اوملكت :ش ( ىهتشت ادح غلبت ىتح ةيراج لاب قحأ ةدحلاو مألا ىوس نمو ) :م كلام دنع اراهنو ًاليل

 . ىلوأ بألا نوكو « ةرهاصملا ةمرح توبث هيلع ىنبيل ةاهتشملا دح

 نينس تس تنب تناك اذإ ‹ ةاهتشم نكت مل هنودامو ننس سمخ تنب تناك اذإ : اولاقو

 : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو . الف الإو « ةاهتشم تناك « ةمخض َةَلْيَع تناك نإ رظني « نينس نامث وأ

 ةمئألا سمش لاق . نينس عست غلبت ملام ىهتشتال اهن « بلاغلا : « ىواتفلا نايأ» يف

 . ذخأن هبو : يسخرسلا

 نم كرتت ةريغصلا نأ يرودقلا ةياور ًالوأ ركذ :ش ( ينغتست ىتح :«ريغصلا عماجلا ١ يفو ) :م

 اهؤانغتساو « ينغتست نأ ىلإ «ريغصلا عماجلا» ةياور ركذ مث « يهتشت نأ ىلإ ةدحلاو بألا ىوس

 ( اهنأل ) :م بألا ىلإ عفدت تنغتساو ىهتشت نأ ىلإ تغلب اذإف « اهدحو سبلتو اهدحو لكأت نأ

 يأ :ش ( اهمادختسا ىلع ردقت ال ) :ماهوحنو تاوخألا لثشم ةدجلاو مألا ىوس نم نأل يأ :ش

 يآ :ش ( اذهلو ) :م ءاسنلا بادآ ملعت ىلإ جاتحت تناك نإو ‹تنغتسا يتلا ةريغصلا مادختسا ىلع
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 لاقو . اًعرش هيلع امهتردقل ةدجلاو مألا فالخب ‹ دوصقملا لصحي الف « ةمدخلل اهرجاؤت ال

 توبث نأ وأ ناترح امهنأل ؛ دلولا قح يف ةرحلاك تقتعأ اذإ دلولا مأو ء اهالوم اهقتعأ اذإ ةمألاو

 . ىلوملا ةمدخب لاغتشالاب ةناضحلا نع امهزجمل ؛ دلولا يف قح قتعلا لبق امهل سيلو « قحلا

 ‹ كلذ لبق رظنلل رفكلا فلاي نأ فاخي وأ نايدألا لقعي ملام « ملسملا اهدلوب قحأ ةيمذلاو

 ‹ هدعب ررضلا لامتحاو

 :م ةريغصلا يأ :ش ( اهرجاؤت ال ) :م اهمادختسا ىلع ةدجلاو مألا ىوس نم ةردق مدع لجألو

 وهو :ش ( دوصقملا لصحي الف ) :ماهمادختسا ديري ناك نم ةمدخ لجأل يأ :ش ( ةمدخلل)

 نم يأ :ش ( اعرش ) :م مادختسالا ىلع يأ :ش ( هيلع امهتردقل ةدجلاو مألا فالخب ) :م . ميلعتلا

 . ةراجإلا ليلدب عرشلا ثيح

 قح يف ةرحلاك تقتعأ اذإ دلولا مأو « اهالوم اهقنعأ اذإ ةمألاو ):م : يروداقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأل امهالوم نم دلولا قحأ اتناكف اتقتع مث « اتدلو مث « امهالوم امهجوز نأب كلذو :ش ( دلولا

 كلملا يف مألا عبتي دلولاذإ دلولا يف هل قح ال جوزلا نأل « ىلوملا عم نوكت امنإ انه ةموصحلا

 عم تقتعأ اذإ دلولا مأ يف ةيكلاملا فلتخاو « «يفاكلا» ىف اذك « هريغ نم هب قحأ كولمملا كلامو

 . «رهاوجلا » يف هركذ «مألا توبث ىلع مهقافتا

 نم دلولاب قحأ اتناكف :ش ( ناترح ) :م اتقتعأ نيتللا دلولا مأو ةمألا يأ :ش ( امهنأل ) :م

 . قحلا توبث تقو يأ :ش ( قحلا توبث نأ وأ ) :م امهالوم

 :ش (ىلوملا ةمدخب لاغتشالاب ةناضحلا نع امهزجمعل ؛ دلولا يف قح قتعلا لبق امهل سيلو ) :م

 . قيقرلل ةناضحلا تبثت : كلام دنعو . دمحأو ىعفاشلاو يروثلاو ءاطع لاق هبو

 ء اهنم ذخؤي نايدألا لقع نإف :ش ( نايدألا لقعبي ملام « ملسملا اهدلوب قحأ ةيمذلاو ) :م

 محلو رمخل اب هيذغت نأ عنمتو ء روث وبأو مساقلا وبأو روهشملا يف كلام لاق هبو « بألا يلإ عفديو

 فاخي يأ « ةيردصم نإف « رفكلا فلأي نأب يأ :ش ( رفكلا فلأي نأ فاخي وأ ):م كلام نع ةياور

 نأ ىلإ : ريدقت ىلع بصنلا :لوألا . هجوأ ةثالث هيف زوجيف «فاخي وأ : هلوق امأو . رفكلا ةفلأ

 . ينيطعت نأ ىلإ يأ « يقح ينيطعت وأ كنمزلأل : هلوق يف امك . فاخي

 . فاخي وه يآ ؛ فانئتسا هنأ ىلع عفرلا : يناثلا

 . فاخي وأ رقيف لقعي ملام هلوق ىلع اقطع مزجلا : ثلاثلا

 لبق « ريغصلا قح يف رظنلا لجأل ملسملا اهدلوب قحأ ةيمذلا يأ :ش ( كلذ لبق رظنلل ) :م

 لامتحا لجألو يأ ( هدعب ررضلا لامتحاو ) رفكلا ةنتف نم هيلع فاخي نأ لبقو « نايدألا لقعي نأ
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 -مالسلا هيلع- يبنلا نأل رايخلا امهل :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ةيراجلاو مالغلل رايخ الو

 . ريخ

 مالغلل رایخ الو ) : :م نايدألا لقعي نأ دعب هنهذ يف رفكلا لاوحأ شاقتناب « هدعب ررضلا لوصح
 يتلا ةدملا ىلإ رخآ جوزب جوزت ملام مألا دنع دلولا نوكي نأب نيوبألا نيب ينعي :ش ( ةيراجلاو
 . كلام لاق هبو ءاهانرکذ

 دمحأ لاق هبو « هراتخا نم ىلإ ملسي زييمتلا نم اغلب اذإ :ش ( رايخلا امهل يعفاشلا لاقو ) :م
 « ةنوميم يبأ نع ةماسأ نب لاله نع ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ :ش ( ريخ ي يبنلا نأال) :م
 يبأ عم سلاج انأ امنيب : لاق . قودص لجر « ةنيدملا لهأ نم ىلوم ناملس : لاقيو « ميلس
 . اهجوز اهقلط دقو «هايعداف « اهل نبا اهعم ةيسراف ةأرما هتءاج ذإ « هنع ىلاعت هللا يضر « ةريره
 امهتسا : ةريره وبأ لاقف . ينباب بهذي نأ ديري يجوز - ةيسرافلاب تنطرو -ةريره ابأ اي: تلاقف
 مهللا :ةريره وبأ لاقف !يدلو يف ينقاحي نم : لاقو اهجوز ءاجف. -كلذب اهل نطرو - هيلع
 : تلاقف « هدنع دعاق انأو ةه هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرم: تعمس ينأ الإ اذه لوقأ ال ينإ
 لاقف . ينعفن دقو «ةبنع يأ رثب نم يناقس دقو « ينباب بهذي نأ ديري يجوز نإ « هللا لوسراي
 ‹« كوبأ اذه : ةي يبنلا لاقف ؟يدلو يف ينقاحي نم : اهجوز لاقف . هيلع امهتسا : لک هللا لوسر
 ال هنأ وه « لالدتسالا هجو هب تقلطناف « همأ ديب ذخأف « تئش امهيأ ديب ذخف كمأ هذهو
 ءارلا حتفب- ةناطرلا نم « تنطر : هلوق . «تئش امهيأ ديب دخف كمأ هذهو كوبأ اذه» هلوقب هريخ

 اهب صخت برعلاو « ةثالث وأ نينثا نيب ةعضاوم وه انإو « روهمجلا همهفي ال مالك يهو- اهرسكو
 ةدحوملا ءابلابو نونلا حتفو « ةلمهملا نيعلا رسكب «ةبنع يبأ رثب نم : هلوق . مجعأ مالك ابلاغ
 ينقاحي :هلوق . ردب ىلإ راس امل هباحصأ ةي لوسر ضرعامدنع . ةنيدملاب فورعم رئب يهو «
 وهو ناس نب عفار ثيدحب اًضيأ يعفاشلا لدتساو . ؟ينعزاني نم يأ . فاقلابو ةلمهملا ءاح اب
 نب ديمحلا دبع نع يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ . يتأي ام ىلع هنع باجأو . فنصلملا هركذ يذلا
 مل ريغص امهل نباب تءاجف « ملست نأ هتأرما تبأو ملسأ هنأ نانس نب عفار هدج نع هیبآ نع رفعج
 همأ ىلإ بهذف ء«هدها مهللا» : لاقو < هريخ مثانهه مألاو انهه بألا اي يبنلا سلجأف « غلبي

 لاقو «ميطف يهو يتنبا : تلاقف هيب يبنلا تتأف ملست نأ هتأرما تبأو ملسأ : دواد يبأ ظفلو .

 نيب مالغلا رييخت يف ءاج ام باب - ماكحألا يف » يذمرتلا ٩ )۲۲۷۷(  دلولاب قحأ نم باب » دواد وبأ اور (۱)
 نباو « (۳۲۷۱) دلولا رییختو نیجوزلا دحأ مالسإ باب - قالطلا يف يئاسنلاو « )١۳١۷( “ اقرتفا اذإ هيوبأ

 ةنيدملا لهأ نم ىلو « ناملس : لاقيو «ميلس « ةنوميم يبأ نع ةماسأ نب لاله قيرط نم )۲١١( ةجام
 . ةريره يبأ نع « قودص لجر

 . ٤١١( /۲) دواد يبأ حيحص عجار . حيحص دانسإاذهو : تلق
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 حص دقو . رظنلا ققحتب الف ‹ بعللا نيبو هنيب هتيلختب ةعدلا هدنع نم راتخي هلقع روصقل هنأ انلو

 «هدها مهللا » : ي لاق دق انلقف ثيدحلا امأو . اوريخي مل - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأ

 مالسلا هيلع هئاعدب رظنألا هرايتخال قفوف

 لاقوامهنيب يبصلا دعقأو ةيحان بألاو «ةيحان مألا الي يبنلا دعقأف « يتتبا : عفار

 ءاهيبأ ىلإ تلامف «اهدها مهللا» :مالسلا هيلع لاقف « اهمأ ىلإ ةيبصلا تلامف «اهاوعدا» : امهل

 :م ريغصلا نأ يأ :ش ( هنأ انلو) :م . ريغص دلو : يف هظفلو « هدنسم» يف دمحأ هجرخأو ءاهذخأف

 هيف ءاهلاو ضفخلاو ةحارلا يأ ةلمهملا نيعلاو لادلا حتفب :ش ( ةعدلا هدنع نم راتخي هلقع روصقل)

 لعف باب نم وهو «نكاس يأ عيدو وهف « لادلا مضو واولاب لجرلا عدو نم هنأل واولا نع ضوع

 هدنع نم ةيلخت ببسب يأ :ش (بعللا نيبو هنيب هتيلختب) :م نسحي نسحك امهيف نيعلا مضب لعفي
 لغتشا اذإ يبصلا ىلع رظنلا ققحت مدعو :ش ( رظتلا ققحتي الف ) :م بعللا نيبو يبصلا نيب ةعدلا

 دقو . حارشلا نم دحأ هيلإ ضرعتي مل :ش (اوريخب مل ةباحصلا نأ حص دقو ) :م . رهاظ بعللاب

 رمع هيف مصتخا امل همأل مالغلا عفد هنأ : هنع ىلاعت هللا يضر ركب يبأ نع يقهيبلاو كلام ىور

 ٠ اهدلو نع ةدلاو هلوت ال : لوقي » ب هللا لوسر تعمس : هيف لاق ءهمأو هنع ىلاعت هللا يضر

 هلاوو ةهلاو يهف اًهلو هلت تهلو دقو ةهلاو يهف اهدلو تقراف ىثنأ لكو « امهنيب قرفي ال يأ
 ءاذه فلاخي ام درو اذه عمو « اذهب جتحا فنصملاو دجولا ةدش نم ريحتلاو لقعلا باهذ هلولاو

 يف مأو بأ مصتخا : لوقي رمع نب هللا دبع نأ جيرج نبا انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع ىور

 يبأ نع نابح نبا یور « هب تقلطناف همأ راتخاف هریخف - هنع هللا يضر - رمع ىلإ امهل نبا

 همأو هيبأ نيب اًمالغ ريخ هنأ - هنع هللا يضر -ةريره

 يبنلا نأل : هلوق وهو « يعفاشلا هب لدتسا يذلا ثيدحلا ىلإ هب راشأ :ش ( ثيدحلا امأو ) :م

 هرايتخال قفوف « هدها مهللا» : ةي لاق دق انلقف ) :م لاقف هنع باوجلا ىلإ هب راشأو «هريحخ ةي

 « هنايب ؛ رييختلا ثيدح يف يعفاشلا هب لدتسا امع باوج اذه :ش "( مالسلا هيلع هئاعدب رظنألا

 هنأ ةيراج نبا قاحسإ نب ديز نع هربخأ هنأ ةرفغ ىلوم هللا دبع نب رمع نع ةعيهل نبا قيرط نم يقهيبلا هاور (۱)
 ركب وب هب یضقف هتبا يف هنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ مصاح نيح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ هربخأ

 : تلق. ١( /۸) ننسلا « اهدلو نع ةدلاو هلوت ال » :لوقي ءب هللا لوسر تعمس : لاق مث همأل هنع هللا يضر

 . هل مجرت نم دجأ مل قاحسإ نب ديزو ءًاضيأ فيعض وهو « هللا دبع نب رمعو « فيعض وهو « ةعيهل نبا هيفو
 « )۳۲۷١( « دلولا ریختو نیجوزلا دحأ مالسإ باب - قالطلا يف يئاسنلاو )۲۲٤٤( دواد وبأ هجرحخُأ ()

 نب عفار هدج نع هيبأ نع رفعج نب ديمحلا دبع نع (۲۳۵۲) ةجام نباو ء(٤٤ /6) قالطلا يف ينطقرادلاو

 .نانس

 هيبأ نع ةملس نب ديمحلا دبع نع يتبلا نامثع قيرط نم ةجام نبا ثيدحو . هيف ملكتم رفعج نب ديمحلا دبعو : تلق

 . ًاضيأ لوهجم هوبأ ةملسو « لوهجم ةملس نب ديمحلا دبعو « هدج نع
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 .اًغلاب ناك اذإ ام ىلع لمحي وأ

 ةكربب هقح يف رظنألا هرايتخال قفوف «هدها مهللا *: لب يبنلا لقي مل ٠ رابتعا رييختلل ناك ول هنأ
 اذه :ش ( اقلب ناك اذإ ام ىلع لمحي وأ ) :م هيف نحن اميف كلذ دجوي ملو «مالسلا هيلع هئاعد

 نباب ءاجف هيف حرص هنأل مصخلا ىضري الو هج وب سيل نكلو « يعفاشلا ثيدح نع ناث باوج

 يبنلا تتأف هتأرما تبأو ملسأ هنأ : هظفلو نانس نب عفار نع دواد وبأ اهجرخأ ةياور يفو
 ‹ ةيحان بألاو ةيحان مألا ةي يبنلا دعقأو . يتنبا : عفار لاقو «ميطف يهو يتنبا : تلاقف ا

 مهللا» : الإ يبنلا لاقف « اهمأ ىلإ ةيبصلا تلامف ٠٠ اهاوعدا» :امهل لاقو ءامهنيب ةيبصلا دعقأف
 فيكف ميطف اهنأو ةيبصلاب هيف حرص حاضيإ اذهو « ىهتنا « اهذخأو اهيبأ ىلإ تلامف « اهدها

 ثيداحألاب مصخل ا لدتسي ثيح بابلا اذه يف اورصق انباحصأ نأ ىنعملاو؟ اًخلاب دلولا نوكي

 . ىلقعلا ليلدلاب نولدتسي مهو « ةحيحصلا

 ماهتسالاب امإ رمأ مالسلا هيلع هنأ : لوألا « ةبوجأ ةعبرأب ةريره يبأ ثيدح نع اوباجأو

 مايق ىلع ليلد يجوز نإ :اهلوقو ءقالطلا هيف ركذي مل: يناثلاو «عامجإلاب كورتم وهو
 نأ : عبارلاو «نينس عبس يف رييختلا طرتشي مصخلاو « ننس عبس هيف سيل : ثلاثلاو ءحاكللا
 ملعاو « لمأت نع لكلا ولخي الو « اهنم يقسي نأ ريغصلل نكي الو « ةنيدملاب تناك ةبنع يبأ رثب
 ‹ ءيش هيلع يضي اًقساف ناك اذإ الإ « كلذ هلف درفني نأ دارأ نإف . هيوبأ نيب ريخي غلب اذإ نبالا نأ

 ىلإ اهمضي ًاركب تناك نإف ةيراحلا امأ « هتنايص ىلع ردقأ هنأل « هسفن ىلإ بألا همضي ذئنيحف

 . ةنومأم ريغ وأ ةنومأم تناك ءاوس هسفن

 ‹ جوزلا دنع اهدلو كرتت نأ ىلع تعلتخا «يفاكلا» يفو . ىزارتألا هلاق اهريغو « ىواتفلا»
 . لطاب طرشلاو زئاج علخلاف
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 نأ الإ «بألاب رارضإلا نم هيف امل ؛كلذ اهل سيلف رصملا نم اهدلوب جرخت نأ ةقلطملا تدارأ اذإو

 نم» يَ لاق .اعرشو اًقرع هيف ماقملا مزتلا هنأل ؛ هيف اهجوزت جوزلا ناك دقو  اهنطو ىلإ هب جرخت

 ««مهنم وهف ةدلبب لهأت

 يف هلوقب كلذ نيبو « ىرقلا ىلإ ةريغصلا جارخإ ديري نم مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ءاهتدع ءاضقنا دعب اذه :ش ( كلذ اهل سيلف رصملا نم اهدلوب جرخت نأ ةقلطملا تدارأ اذإو ) :م

 جورخلا يف يآ :ش ( بألاب رارضإلا نم هيف امل ) :م هریغو «ناخ يضاق عماج» يف هب حرص هنإف

 اذه :ش (اهنطو ىلإ ) :م رصملا نم اهدلوب :ش ( هب جرخت ن الإ ) :م هنع هدلو عاطقنال دلولاب

 ىذلا دلبلا يف ميقي جوزلا نألف فرعلا امأ :ش ( اعرشو اًئرع هيف ماقما مزتلا هنأل ) :م اهنطو يف ىأ

 . ضرت مل وأ كلذب تيضر رهملا عيمج اهاطعأ اذإ جوزلا ةعباتم اهمزلي هنأ الإ « ةداع هيف جوزتي

 ‹ حاكنلا دقع تارمث نم دالوألاو ءدقعلا ناكم يف دجو ىتم دقعلا نألف :اًعرش امأو

 نكي ملو ءاهرصم وه سيل رصم ىلإ لقنلا دارأ اذإ ام فالخب « دقعلا عضوم يف اهكاسمإ بجيف

 نكل « اهرصم ىلإ دالوآلاب لاقتنالا تدارأ اذإ اذكو دالوألا لقنت نأ اهل سيل « حاكنلا لصأ ةمث

 . عرشلاو فرعلا ليلد مدعل حاكنلا لصأ ةمث

 ضرعتي مل :ش"( مهنم وهف ةدلبب لهأت نم ) :م : الب يبنلا لاق يأ :ش ( ةي لاق ) :م
 ‹ «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ثيدحلا اذه ىور .هركذ درج الو « ثيدحلا اذهل حارشلا نم دحأ

 ثراحلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع يدزألا ميهاربإ نب ةمركع نع روصنم نب ىلعملا انثدح
 لوسر لاق : لاق مث ‹ اعبر ینہ یلص : -هنع ىلاعت هللا يضر- نامثع نأ هيبأ نع بائذ يبأ نبا

 . «ةكم تمدق ذنم تلهأت ينإو «ميقملا ةالصب يلصي اهلهأ نم وهف ةدلب يف لهأت نم» : ال هللا

 اذإ» : لوقي ةي هللا لوسر تعمس :هظفلو « كلذك «هدنسم »يف يلصوملا ىلعي وبأ هاورو

 يف دمحأ هاورو .« اهتمدق ذنم اهب تجوزت ينأل تممنأ انإو « هلهأ نم وهف دلبب لجرلا جوزت

 . ميقم ةالص لصيلف دلب يف لهأت نم :لوقي اياب هللا لوسر تعمس : هظفلو «(هدنسم)

 يف ةأرما جوزت اذإ لجرلا نأ هلصاح « اعرش هيف ميقملا مويلا هنأل هلوقل فنصملا هب لدتساو

 . فيعض وهو «ميهاربإ نب ةمركع هيفو «ىلعي وبأو دمحأ هاور: )۱١١/۲( عمجمل ١ يف يمثيهلا لاق (۱)
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 راشأ ءهيف جوزتلا ناك دقو « اهنطو ريغ رصم ىلإ جورخلا تدارأ نإو ایمذ هب يبرحلا ريصي راذهلو

 اهل نأ «ريغصلا عماجلا» يف ركذو . قالطلا باتك ةياور هذهو . كلذ اهل سيل هنآ ىلإ باتكلا يف

 . هناكم يف ميلستلا عيبلا بجوي امك هيف هماكحأ بج بجوي هيف ناكم يف دجو ىتم دقعلا نأل ؛ ؛ كلد

 .دلبلا كلذ لهأ نم نوكي ةأرملا نطو وه دلب

 لاقو :ش ( اًیمذ) :م لمكألاو يزارتألا هلاق . جوزتلاب يآ :ش ( هب يبرحلا ريصي اذهلو ) :م
 اترو ائر ماقا مرا لر لدسسا ال هنأ نامر - ماقا ازل ىلإ عمري ريمضلا :ةعيرشلا جا
 اذهلو « رثأ ماقما مازتلال هنأب هنع باجيف ؟ اًميقم ريصي اذاملف «ماقملا مزتلا هنآ به لوقي نأ لئاقلف
 عقواذه : «ةياهنلا بحاص» لاقو . همالك نم موهفملا فالخ اذه : : لیق . اًيمذ يبرحلا ريصي

 جوزت اذإ نمأتسملا نأ باتكلا اذه ريغ يف ركذ هنإف . ايمذ هب يبرحلا ريصي اذهلو : هلوق يأ ءاطلغ
 ةخسنلا يف سيل : يخيش طخب تدجو دقو . عجريو اهقلطب نأ هنكي هنأل « ايمذ ريصي ال ةيمذ

 . ةلمحلا هذه فنصملا ةخسنب تلبوق يتلا

 ةخسنلا يف تسيل ةلمجلا هذه نأ « ريبكلا نيدلا ظفاح مامإلا نع لقنو : يزارتألا لاقو
 « ريبكلا ريسلا » يف لاق هنأل « بتاكلا نم وهسلا نوكي اذه ىلعف « فنصملا ةخسن عم تلبوق يتلا
 نامأب مالسإلا راد برحلا لهأ نم ةأرملا تلخد اذإو : بابب برحلا ضرأ يف دودحلا باتك دعب

 راد ىلإ دوعلا نع اهعني نأ اهجوزل نأل ةيمذ تراص دقف ملسم وأ يمذ اهجوزتف « ةيباتك يهو
 يضر برحلا راد ىلإ دوعلا نع اهعني نأ اهجوزل نأ اهملع عم حاكنلا ىلع مادقإلا ناكف « برحلا
 . مالسإلا راد يف ماقملاب اهنم

 راد نماهجوز عنمت نأاهل سيل ةأرملا نأل ؛ ايمذريصيال ةيمذ جوزتاذإ يبرحلاامأو

 . یهتنا (برحلا

 ىلإ ةجاح ال : مهضعب لاقو . لاؤسلا درت ىتح ةيبرحلا ظفلب يبرحلا ظفل مهضعب ريغو
 : تلق . ىثنأ وأ ناک ًاركذ یبرحلا صخشلا يأ ؛ صخشل ةفص يبرحلا نوكي نأ زاوجل ظفللا رييغت
 ۰ ۰ . ًادج ديعباذه

 (هيف جوزتلا ناك دقو ):م رصملا ةفص :ش (اهنطو ريغ رصم ىلإ جورخلا تدارأ نإو ) :م

 يأ :ش ( باتكلا يف راشأ ) :ماهنطو ريغ رصم يف يأ هيف جوزلا جوزت نإ لاحلاو يأ :ش
 نم :ش ( قالطلا باتك ةياور هذهو « كلذ اهل سيل هنأ ىلإ ) :م «طوسبملا» هب دارملا ليقو ‹يرودقلا

 . لصألا

 ناكم يف دجو ىتم دقعلا نال ؛كلذ اهل اهل نأ «ريغصلا عماجلا» يف ) :م دمحم يأ :ش ( رکذو ) :م

 يأ :ش ( هناکم يف ميلستلا عيبلا بجوي امك هيف هماكحأ بجو ) :م ناكملا كلذ يف يأ :ش ( هيف
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 ثكملل اًمازتلا سيل ةبرغلا راد يف جوزتلا نأ :لوألا هجو . دالوألا كاسمإ قح كلذ ةلمج نمو

 هلك اذهو ‹ حاكنلا دوجوو نطولا « اًعيمج نيرمألا نم دب ال هنأ لصاحلاو . حصأ اذهو « اًفرع هيف

 الف هتيب يف تيبيو هدلو علاطي نأ دلاولل نكمي ثيحب ابراقت اذإ امأ . توافت نيرصملا نيب ناك اذإ

 هيف نأل ؛هب سأب ال رصملا ىلإ رصملا ةيرق نم تلقتنا ولو ‹ نيتيرقلا يف باوجما اذكو . هب سأب

 ررض هسكع يفو « بألاب ررض هيف سيلو «رصملا لهأ قالخأب قلختي ثيح ريغصلا ىلإ ارظن
 . كلذ اهل سيلف داوسلا لهأ قالخأب هقلختل « ريغصلاب

 نم دالوألا نأل :ش ( دالوألا كاسمإ قح كلذ ةلمج نمو ) :م دقعلا عضوم يف هيلع دوقعملا ميلست

 كلذ اهل سيل هلوق هب دارأ :ش (لوألا هجو ) :م دقعلا عضوم يف اهكاسمإ بجويف حاكنلا تارمث

 نم يأ :ش ( اًفرع هيف ثكملل اًسازتلا سيل ةبرغلا راد يف جوزتلا نأ ) :م قالطلا باتك ةياور وهو

 اذهو ) :م ةماقإلل اًمازتلا ةبرغلا راد يف جوزتلل نوكي نأب رجي مل فرعلا نأب دارأ فرعلا ثيح

 . حصألا وه لوألا هجولا يأ :ش (حصأ

 دالوألاب مألا لاقتنال يأ :ش ( حاكنلا دوجوو نطولا اًعيمج نيرمألا نم دب ال هنأ لصاحلاو ) :م

 حرش)» يف ركذ هنإف «برحلا راد ىلإ لاقتنالا ديرت نأ وهو رخآ رمأ دوجو نم دب الو « راغصلا

 يف كانه عقو حاكنلا لصأ ناك نإو « برحلا راد ىلإ لاقتتنالا تدارأ ولو :« يواحطلا باتك

 كلذ امهلف نييبرح امهالك ناك ولو « كلذ اهل سيل « اًيمذ وأ ًاملسم اهجوز نوكي نأ دعب ةيبرح
 دعبلا هب دارأ :ش ( توافت نيرصملا نيب ناك اذإ ) :م : هلك هانركذ يذلا اذه يأ :ش ( هلک اذهو ) :م

 :م نارصملا يأ :ش ( ابراقت اذإ امأ ) :م هدالوأ ةعلاطم موي يف هتيب ىلإ هعوجر بألا نكي ال ثيحب

 اذإ ينعي :ش ( نيتيرقلا يف باوجلا اذكو هب سأب الف هتيب يف تيبيو هدلو علاطي نأ دلاولل نكي ثيحب )

 . الف الإو كلذ اهلف هموي يف دالوألا ةعلاطم بألا نكي ثيحب نيتبيرق تناك

 قلختي ثيح « ريغصلا ىلإ ارظن هيف نأل ؛ هب سأب ال رصملا ىلإ رصملا ةيرق نم تلقتنا ولو ) :م
 :م ةيرقلا ىلإ رصملا نم لاقتنالا وهو :ش ( هسكع يفو ‹ بألاب ررض هيف سيلو ءرصملا لهأ قالخأب

 نم راغصلا لقنت نأ اهل سيل يأ :ش ( كلذ اهل سيلف داوسلا لهأ قالخأب هقلختل ريغصلاب ررض)

 يفو« يواحطلا حرش» يف هركذ . كلذ اهل ذئنيحف اهيف دقعلا عقو اذإ الإ « ةيرقلا ىلإ رصللا
 . ًالوأ كانه دقعلا عقو لاحب كلذ اهل سيل «يلاقبلا ىواتف»

 مل اهنإ لاقف ‹ هتقفن ينطعأف « تتام دقو يتنب نبا اذه : تلاقو «يبصب تءاج ول : عورف

 ‹ اهب ءيجيف « همأ يضاقلا ملعي ىتح كلذ هل نكي مل اهنم هذخأ دارأو « يلزنم يف يهو تت

 ؛ جوزلل لوقلاف «تتام يتنبا تلاقو « همأ يهو كتنب هذه لاقو ةأرماب ءاج نإو . اهنم هذخأيف

 سبليو هدحو لكأي ناك نإ : عبس نبا تلاقو « نينس تس نبا وه بألا لاق « امهل شارفلا نأل

 . الف الإو هيلإ عفد هدحو
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 نإ «يقح داعو ينقلط : تلاق ولو . اهل لوقلاف ٠ تركنأو ىرخأب اهيلع جوزتلا ىعدا ولو

 ةمعلا تلاقف ًارسعم ناك نإو . قالطلا يف اهلوق لبقي ال تنيع نإو « اهل لوقلاف جوزلا نيعت مل
 . حيحصلا وهو« ىلوأ ةمعلاف « هرجأ تبلط مألاو « رجأ ريغب ىلوأ انأ
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 ةقفنلا باب

 هلزنم يف اهسفن تملسأ اذإ « ةرفاك وأ تناك ةملسم ءاهجوز ىلع ةجوزلل ةبجاو ةقفنلا : لاق
 4 هتعس نم ةعس وذ قفنيل ) : ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو . اهانكسو اهتوسكو اهتقفن هيلعف
 : ةرقبلا) (فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو # : ىلاعت هلوقو « (۷ ةيآلا :قالطلا)

 «(۲۳۳ ةيآلا

 ( ةقفنلا باب ) :م

 نع ةرابع يهو « قافنإلا ىنعمب مسا يهو « ةقفنلا ماكحأ نايب يف باب اذه : يأ :ش

 ‹ كلملا اهنمو بسنلا اهنمو « ةيجوزلا بابسأب بجت ةقفنلاو . هؤاقب هب امم ءىشلا ىلع راردإلا

 اذإ . ةرفاك وأ تناك ةملسم ءاهجوز ىلع ةجوزلل ةبجاو ةقفنلا ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف عطقألا لاق . جوزلا لزنم يف ىأ :ش ( اهاتكسو اهتوسكو اهتقفت هيلعف هلزنم يف اهسفن تملسأ

 ملعف : يزارتألا لاقو . كلذ يف فالح الو ةقفنلا بوجو ىف طرش اهسفن اهميلست : «هحرش»

 . ةياورلا رهاظ يف مزالب سيل طرشلا اذه هلوقب « ةيادهلل حارشلا ضعب ىعدا اذإ اذهب

 لقتنت مل نإو اهل ةبجاو ةقفنلا « دقعلا ةحص دعب ةياورلا رهاظ وهو «طوسبملا» يف ركذ هنإف

 هبلاطت نأ اهل زاج جوزلا تيب ىلإ اهلاقتنا بلطي مل ول جوزلا نأ ىرت الأ . جوزلا تيب ىلإ

 اهبلاطي ًاذإف جوزلا قح لاقتتنالاو « ةأرملا تح ةقفنلا نأل اذهو : «حاضيإلا» يف لاقو . ةقفنلاب

 ىلإ فزت مل اذإ ةقفنلا قحتست ال : خلب ةمئأ نم نيرخأتملا ضعب لاقو :ةياهنلا» يف لاقو

 دق جوزلا ناك نإف فزت مل نإو ةقفنلا بوجو وهو « باتكلا باوج ىلع ىوتفلاو .اهجوز تيب

 عانتمالا ناك اذإ امأو ءاًضيأ ةقفنلا اهلف اهجوز تيب ىلإ لاقتنالا نم عنتمت مل نإو « ةقفنلاب اهبلاط

 ناك نأب « قح ريغب عانتمالا ناك نإو « اًسضيأ ةقفنلا اهلف « اهرهم يفوتستل تعنتما نأب قحب

 قحب هريخل اًسوبحم ناك نم لكف « اهل ةقفن الف « هنم هتبهو وأ ًالجؤم رهملا ناك وأ « رهملا اهافوأ

 . هيلع هتقفن تناك « دوصقم

 نم ةعس وذ قفنيل : ىلاعت هلوق ) :م ةقفنلا بوجو يف يأ :ش ( كلذ يف لصألاو ) :م

 هلوقو) :مةردقلا :ةعسلاو بوجولل رمألاو « قافنإلاب رمأ :ش ( ( ۷ ةيآلا :قالطلا ) € هتعس

 وه هل دولوملا :ش ( ( ۲۳۳ ةبآلا : ةرقبلا ) ( فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو#: ىلاعت
 : هريسفت يف جاجزلا لاقو . طسولاب يأ € فورعملاب ۶: ىلاعت هلوق [تاهمألا : نهقزرو ]بألا

 . باجيإلل ىلع ةملكو « ناكمإلا ردق ىلع لدعلا هنأ نوفرعت امم
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 ةقفنلا نألو ؛(فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو» : عادولا ةجح ثيدح يف ةي هلوقو

 يضاقلا هلصأو «هيلع هتقفن تناك « هريغل دوصقم قحب اًسوبحم ناك نم لكف « سابتحالا ءازج

 يف ربتعيو . ةرفاكلاو «ةملسملا اهيف يوتستف « اهيف لصف ال لئالدلا هذهو ‹ تاقدصلا يف لماعلاو

 . ىوتفلا هيلعو فاصخلا رايتخا اذهو : لاق ء اعيمج امهلاح كلذ

 «ًادج ليوط ثيدح وهو «هللا دبع نب رباج نع ملسم هاور ثيدحل ا اذه :ش ( (فورعملاب

 مكلو « هللا ةملكب نهجورف متللحتساو « هللا نامأب نهوتذخأ مكنإف ءاسنلا يف هللا اوقتاف» : هيفو

 نهلو ‹ حربم ريغ ابرض نهوبرضاف كلذ نلعف نإف « هنوهركت ادحأ مكشرف نئطوي ال نأ نهيلع

 . عادولا ةجح باب يف ملسم هجرخأ ثيدحلا .٠ . . فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع

 اًسوبحم ناك نم لكف ) :م لجرلا دنع ةأرملا سابتحا يأ :ش ( سابتحالا ءازج ةقفتلا نألو ) :م

 عم نهارلا ىلع اهنإف ‹ نهرلا ةقفناذه ىلع دري لاقي ال :ش ( هيلع هتقفن تناك هريغل دوصقم قحب

 سوبحم هنأ ملسن ال نكلو نهترملا دنع سوبحم هنأ انملس لوقن انأل « نهترملا قحب سوبحم هنأ

 اضيأ نهارلا دوصقم لصحي نهترملا دوصقم لصحي امك هنإف . بسحف نهترملل دوصقم وه قحب

 نكل « نيدلا نمو هتميق نم لقأب اًتومضم نهارلا ىلع يذلا نيدلا كله «كله اذإ هنأ ىرت الأ .

 كلم ىلع وهو نهرلا ةيقبل تناك ال ةقفنلا نأ الإ اعيمج امهيلع ةقفنلا بجت نأ يغبني ناك اذه ىلع

 يف لماعلاو يضاقلا ) :م ريغ ىلإ عجرت ةعفنمل اًسوبحم ناك نم لصأ ىأ :ش ( هلصآو ) :م

 يلوتملاو يتفملا كلذكو « امهتيافك بجيف نيملسملا حلاصمل امهسفنآ اسبح امهنأل :ش ( تاقدصلا

 بجي مهودع عفد يف نيملسملا ةيافكب اوماق اذا ةلتاقملاو ةبراضملا لامب رفاس اذإ براضملاو يصولاو

 يأ :يزارتألا لاقو « ةنسلاو باتكلا نم هركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( لئالدلا هذهو ) :م مهتيافك

 ىلع لب اهيف قرف ال يأ :ش ( اهيف لصف ال ):م . يلقعلا ليلدلاو ةقفنلا دوجو ىلع ةلادلا تايآلا

 ‹ ةءوطوملا يغو ةءوطوملاو ‹ ةريقفلاو ةينغلاو :ش ( ةرفاكلاو ةملسملا اهيف يوتستف ) :م اهقالطإ

 لاسح يأ :ش (اًعيمج امهلاح كلذ يف ربتصعيو ):م ةلقتنملا ريغواهجوز تيب ىلإ ةلقتنملاو

 رايتخا ىلع يأ :ش ( ىوتفلا هيلعو فاصخلا رايتخا اذهو ) :م فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 لاح نود راسعإلاو راسيلا يف لجرلا لاح رابتعا انباحصأ نع ةياورلا رهاظو . ىوتفلا فاصخلا

 ‹ طوسبملا مسق يف «لماشلا» بحاصو «يفاكلا» يف مكاحلاو لصألا يف دمحم حرص هبو . ةأرما

 ‹ نيرخأتملا انخئاشم نم ريثكو يخركلا بهذ هيلإو « «يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلاو

 . يعفاشلا لوق وهو « مهريغو «عفانلا» بحاصو «ةفحتلا» بحاصك

11° 



 تناك نإو .راسعإلا ةقفنف نيرسعم اناك نإو . راسيلا ةقفن بجت نيرسوم اناك اذإ امهنأ هريسفتو
 لاقو . تارسعملا ةقفن قوفو تارسوملا ةقفن نود اهتقفنف ٠ ارسوم جوزلاو ةرسعم ةأرملا

 : ىلاعت هلوقل ؛ - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « جوزلا لاح ربتعي : - هللا همحر -يخركلا

 : نايفس يبآ ةأرما دنهل ةي هلوق لوألا هجوو .(۷ةيآلا : قالطلا) (هتعس نم ةعس وذ قفنيل#

 فورعملاب كدلوو كيفكي ام كجوز لام نم يذخ

 اناك اذإ ) :م نيجوزلا نأ يأ :ش ( امهنأ ):م فاصخلا لوق ريسفت يأ :ش ( هريسفتو ) :م

 تناك ناو ) :م راسعالا ةقفن بجت يأ :ش ( راسعإلا ةقفنف نيرسعم اناك ناو « راسيلا ةقفن بجت نيرسوم

 ةقفن قوفو تارسوملا ةقفن نود اهتقفنف ) :م رسوم جوزلا ناكو يأ :ش ( رسوم جوزلاو ةرسعم ةأرما
 , ىولحلا لكأي نأ وحن راسيلا طرفب ارسوم جوزلا ناك اذإ « هنايب :٠ةريخذلا» يفو :ش ( تارسعملا

 نأب جوزلا ذخؤي ال « ريعشلا زبخ اهتيب يف لكأت تناك ةريقف ةأرملاو ‹ تاحابلاو يوشملا محللاو

 اهمعطيو «كلذ نيب اميف اهمعطي نكلو « اهتيب يف لكأت ةأرملا تناك ام الو « هتقفنب لكأي ام اهمعطي

 .امهلاح رابتعا ىنعم اذهف « نيتحابو ةحابو « ربلا زبخ

 ال :يزارتألا لاق « مسقلا اذه فنصملا ركذي مل « ةرسوم ةأرملاو ًارسعم جوزلا ناك اذإ امأو

 ينعي « ةحلاص ةقفن هل ضرفي : هباتك يف فاصخلا لاقف هركذ نم دب الو « هنع بهذ فيك يرد

 . ررضلا اهقحلي ال يك «نيتحابو ةحابو ربلا زبخ اهمعطت نأ ىلإ فلكت هل لاقيف « اًطسو

 مامإلا لاق . زوجيالف « عسولا يف سيلام فيلكت « فيلكتلااذه : يزارتألا لاقو

 ‹« تاقفنلا باتك يف هركذي مل فاصخلا ينعي ؛اهلكاؤي هنأ باتكلا بحاص ركذي مل : يسخرسلا

 يف دازو « اهعم ةرشعلا نسحب رومأم هنأل اهلكاؤي نأ هل بحتسملا اولاق انخياشم نكلو : لاق مث

 . ءاوس هتقفنو اهتقفن نوكيل اهلاوي نأ

 نم ةعس وذ قفنيل  :لجو زع هلوقل ؛ يعفاشلا لوق وهو « جوزلا لاح ربتعي : يخركلا لاقو ) :م
 قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو % : ىلاعت هللا لاقو ةياورلا رهاظ وهو :ش (( ۷ ةيآلا : قالطلا ) € هتعس

 .هلاح بسح ىلع ةقفنلا نأو عسولا بسحب فيلكتلا نأ نيب ( ۷ ةيآلا : قالطلا ) 4 هللا هاتأ امي

 الإ جوزلا ىلع بجوتسي الف « نيرسعملا ةقفنب تيضر دقف « رسعم نماهسفن تجوز ام لو
 . هلاحو جوزلا بسحب

 يأ :ش ( ةي هلوق ) :م فاصخلا رايتخا وهو امهلاح رابتعا هجو يأ :ش ( لوألا هجوو ) :م

 اذه :ش (فورعملاب كدلوو كيفكي ام كجوز لام نم يذخ نايفس يبأ ةأرما دنهل ) :م ةي يبنلا لوق

 ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نع ماشه نع يذمرتلا ريغ ةعامحلا هجرخأ ثيدحلا

 ينيفكي ام ينيطعي سيلو « حيحش لجر نايفس ابأ نإ « هللا لوسر اي» : تلاق ةيواعم مأ ادنه نأ -اهنع
 .( فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ» :مالسلا هيلع لاقف ٠ ملعب ال وهو « هلم تذخأ ام الإ يدلوو
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 ‹ تارسوملا ةيافك ىلإ رقتفت ال ةريقفلاو . ةيافكلا قيرطب بجت ةقفنلا نإف . هقفلا وهو « اهلاح ربتعا

 ‹ هتمذ ىف نيد یقابلاو « هعسو ردقب بطاخي هنأ هبجومب لوقن نحنف صنلا امأو . ةدايزلل ىتعمالف

 قباطم ريغ ليلدلا اذه لوقي نأ لئاقلو ةأرملا لاح مالسلا هيلع ربتعا يأ :ش (اهلاح ربتعا ) :م

 . اهلاحب رابتعالا وهو ‹ ىعدملل

 ‹ هيلع لدي مصخلاو « هيلع لدت ةيآلاف هلاح رابتعا امأو « اهلاح رابتعا ىلع لدي ثيدحلاو

 هلاح نوكي نأب ‹ امهنيب عمجلا بجوف اهلاح رابتعا ىلع ثيدحلاو هلاح رابتعا ىلع لدت ةيآلا اًدإف

 . كلذك اهلاحو ةهج نم ةربتعم

 ‹«ثيداحأللا نم هنوكل ةيآلا ضراعيال ثيدحلاو ضراعتلا ريدقت ىلعاذه : ليق نإف

 :ةرقبلا ) ¢ فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو # : ىلاعت هلوقل ريسفت ثيدحلا نأ باوحلاف

 لاح رابتعا يأ :ش ( هقفلا وهو ) :م امهنيب عمجيف نيتيآلا نيب ذئنيح ةضراعم ا نوكتف « (۳۳۳ ةبآلا

 . لئالدلا نم مهفي يذلا وه يأ ؛ هقفلا وه ةأرملا

 هسفن ةهج نم ليلدلا ركذ نكل « امهلاح ربتعا ثيح فاصخلا لوق راتخا هنأ ىلإ اذهب راشأو

 : هلوق لاق ثيح يزارتألا ضارتعا هيلع دري الئل هسفن ةهج نم انلق اغنإو « هراتخا امل

 لولدملاو ليلدلا نيب يقب ام هنأل « رظن هيفو ةدايزلل ىنعم الف هلوق :ش ( ةقفنلا نإف ) :م

 ةأرملا لاح رابتعا فاصخلا لوقو فاصخلا لوقل ًاليلد هدروأ «ةيادهلا» بحاص نألل « ةقباطم

 . یھتتا ‹ اھدحو

 نيب مث « هركذام دريو ةهج نم هليلد نكلو « فاصخلا هراتخا ام فنصم ا رايتخا لوقن نحنو

 ( ةدايزلل ىنعم الف تارسوملا ةيافك ىلإ رقتفت ال ةريقفلاو « ةيافكلا قيرطب بجت ) :م ةقفنلا نأل هلوقب كلذ

 ( هتعس نم ةعس وذ قفنيل : ىلاعت هلوق نع باجأ مث جوزلا لاح ىلإ ارظن اهتيافك نع ينعي :ش

 هنأ ) :م وهو صنلا بج ومب يأ :ش ( هبجومب لوقن نحنف صنلا امأو ) :مهلوقب « ( ۷ ةيآلا : قالطلا )

 . زجعلا عم هيدؤي الو « نيليلدلاب المع :ش ( هتمذ يف نيد يقابلاو ) :م ۍنعم وهو هيلع اتيد نوکی

 رهاظ نم يخركلا هيلإ بهذ امل اًباوج نوكي ال اذهو : هلوقب فنصملا ىلع يزارتألا ضرتعاو

 صنلا بج ومب ةدايزلا تبثي نيأ نمف « راسعإلا ةقفن ىلع ةدايزلا تبثي ال نآرقلا صن نأل < ةياورلا

 ۰ . یهتنا ؟ هيلع اًتید نوکی یتح

 ( ۷ ةيآلا: قالطلا) ( هتعس نم ةعس وذ قفنيل : ىلاعت هلوقب ةدايزلا تبثي مل فنصملا : تلق

 : ةرقبلا) € نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو : ىلاعت هلوقب ةدايزلا تبثأ اغنإو « لاق ام [. . .1 ىتح
 ةملكب نهتيافك بوجو ىلع لدت ةيآلا هذهو « نيليلدلاب المع هلاق اميفو « ةيآلا ٠ (۲۳۳ ةبآلا
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 هيلإ بهذ امك ريدقتلل ىنعم ال هنآ نوبتي هبو «بجاولا وهو طسولا : «فورسعملاب :١ هلوق ىنعمو
 ؛دم فصنو دم طسوتملا ىلعو « دم رسعملا ىلعو « نادم رسوملا ىلع هنأ - هللا همحر - يعفاشلا

 نوكي تقولا كلذ يف ةيافكلا ىلع ةدايزلا لب لاحلا يف فلكي ال ةيافكلا نع زجع اذإ هنأ ريغ ىلع

 . امهدحأ كرت نم ىلوأ صنلاب لمعلاو « هيلع ايد

 ةأرما دنهل هلوق يف فورعملاب مالسلا هيلع هلوق يأ :ش ( طسولا «فورعملاب» هلوق ىنعمو ) :م
 ىلعو # : یلاعت هلوق يفاذكو « «فورعملاب كدلوو كيفكي ام كجوز لام نم يذخ» : نايفس يبأ

 وه طسولا يأ :ش ( بجاولا وهو ) :م ىطسولا ةيآلا (۲۳۳ ةيآلا : ةرقبلا )  نهقزر هل دولوملا

 تقو لك يف ضرف اميف فورعملاب ةيافكلا رابتعا يضاقلا ىلع بجي :٤طوسبملا» يفو ٠ بجاولا
 ۰ ۰ ٠ .نامزو

 الإ ةداع لوانتي ال زبخلا نأل مادإلا نم كلذكف « ماعطلا نم ةيافكلا ردق امهل ضرفيامكف

 هنأ « ( ۸٩ ةيآلا : ةدئالا) (مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم ظ : لجو زع هلوق ليوأت يف ءاجو اًمودأم

 نهدلا امأو « نيللاو زبخلا هاندأو تيزلاو زبخلا هطسوأو محللاو زبخلا هتأرما لجرلا معطي ام ىلعأ

 . زبخلاك جئاوحلا لوهأ نم وهف رح ا ةدايز يف اص وصخ هنع ىنغتسي

 :ش ( ريدقتلل ىنعم ال هنأ نيبتي ) :م ثيدحلاو نآرقلا يف روكذم لا فورعملابو يأ :ش ( هبو ) :م

 :م ريدقتلا يأ :ش ( هنأ يعفاشلا ) :م ريدقتلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ بهذ امك ) :م ةقفنلا ريدقت يف يأ

 لادلا ديدشتو مضلاب دملا :ش (دم فصنو دم طسوتملا ىلعو ٠دم رسعملا ىلعو «نادم رسوملا ىلع)

 ليقو « قارعلا لهأو ةفينح ىبأ دنع نالطرو « زاجحلا لهأو ىعفاشلا دنع ىقارعلاب ثلثو لطر

 ۰ . اًماعط هيفك ًالميف هيدي لجرلا دم نأب ردقم دملا لصأ نإ

 ؛ تارافكلا ةقفنلا يف بحل ا رابتعا يف لصألا نإ : هصخلم ام :«يواحلا» يف يدرواملا لاقو

 هزبخو هنحط هيلعو « اًبح اهكيلمت هيلع حاكنلا يفو ةمذلا يف رقتسيو ةمرحلا يف هب دصقي ماعط هنأل

 تطقس هعم تلكأ ولو « بهذملا ىلع ازبخو اًقيقد الإ حصألا يف ضايتعالا زوجيو « حصألا يف

 ديق ريغ نم اًقلطم قافنإلاب درو عرشلا نإف «مكحت بحلا باجيإ :«ينغملا» يفو حصألا يف اهتقفن
 . بحلا نود ماعطلا يف كلذو ةداعلاو فرعلا ىلإ دري نأ بجيق « ريدقت الو

 يف هلوق اوكرت دقو « مكاحلا كلذب مكح الو اًبح هتجوز معطأ هنأ فلسلا دحأ نع انغلب امو

 . رباكألا ىلع [. . .] دم ريدقت ىلع ةيمالسإلا دالبلا عيمج

 . موي لك ناک نإو رمت دب ضرفي كلام نعو

 تاجوزلا ةقفن ضرغب ليعامسإ نب ماشه هذخأ : بيبح نبا لاق ةي يبنلا دب ثلثو دم وهو

 حرش رصتخم يف لاقف انؤاملع هرکذ ام انبهذمو « هبهذم فالح رهاظ وهو « كلام هنسحتسا ام
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 رادقم لوانت نم نکمتت «ريثك ماعطو ةدئام بحاص لجرلا ناك اذإ : ديهشلا مكاحلل «يفاكلا»

 ةقفنلا يف تمصاخف « ةفصلا هذهب نكي نإو ءةقفنلا ضرفب جوزلا بلاطت نأ اهل سيلف « اهتيافك

 . نييناجلل ةياعر « فارسإلا نود <« ريتقتلا قوف وهو « فورعملاب اهل ضرفي

 لصحي الف « ولغي الو رعسلا صح ري دقو « ةيافكلا دوصقلا نأل ؛ مهاردلاب ةقفنلا ردقت الو

 الإ لوانتي ال زبخلا نأل اًضيأ مادإلا ضرفي موي لك ةيافكلا ردقب ماعطلا اهل ضرفي امكف « دوصقملا

 . هنع ىنغتسي ال هنأل نهدلا ضرفي كلذكو « ةداع اًمودأم

 بطحلاو نبللا ىندألاو تيزلا طسوألاو محللا ىلع الإ مادإ ال : ةيضقألا يف لاقو

 نماهل ضرفيو «ىواتفلا ةصالخ» ىف اذك « هيلع لاستغالا ءام نمثو « نانشألاو نوباصلاو

 . فيصلاو ءاتشلل حلصي ام ةوسكلا

 ناك نإ « اهنود اب اهتيافك نوكي ام صخرأك ءاسكو رامخو ةفحلمو صيمق ءاتشلا يفف

 مداخلاو راسيلا ردق ىلع كلذ نم دوجأفاآرسوم ناك نإو « فيصلا يف ءاسك الو ارسعم لجرلا

 ام دوجأف ارسوم لجرلا ناك نإو « فيصلا يف ءاسك الو نوكي ام صخرأك ءاسكو رازإو صيمق

 . كلذ نم نوكي

 لك ةقفنلا نم اهل ضرف ارسعم ناك نإ هلوقب مهاردلاب ريدقتلا نم لصألا يف :دمحم لاقو

 نإو « رثكأ وأ كلذ نم لقأو مهارد ةثالث اهمداخلو « كلذ نيب ام وأ ةسمخ وأ مهارد ةعبرأ رهش

 وأ ةعبرأ وأ مهارد ةثالث اهمداخلو « كلذ وحن وأ ةعبس وأ مهارد ةينامث ةأرملل هيلع « رسوم ناك

 فرع نم تقولا كلذ يف دمحم هدهاش ام ىلع ءانب وه لب « مزال ريدقتب سيل كاذف « كلذ وحن

 يف يقهيبلا ةمئألا سمشو « يفاكلا » حرش يف يسخرسلا ةمئألا سمش هركذاذك « هنامز
 . «لماشلا»

 نم ءيش يف فخلاو رازإللا ةأرملا ةوسك لصألا يف دمحم ركذي مل : يسخرسلا لاقو

 نأ جاتحي نمم ةمداخلا تناك نإو « اًضيأ فخلا ركذي ملو مداخلا ةوسك يف رازإلا ركذو عضاوملا

 بعكملاو فخلا بجوتست الف « جورخلا نم ةعونم تيبلا يف رارقلاب ةرومأم اهنإف ةأرملا امأو

 ىلع سيلف « جوزلا طاشنب اهسفن ةثيهم نوكت اهنأل رازإللا بجوتست ال كلذكو « جوزلا ىلع
 . «يفاكلا» حرش يف هظفل اذه «رازإلا ركذي مل اذهلف هقح نيبو هنيب لوحي ام ذختي نأ جوزلا

 رازإلا ضرفيف انرايد يف امأ « فرعلا مكحب مهرايد يف اذه : «ىواتفلا ةصالحخ» يف لاقو

 . هيلع مانتام ضرفيو « بعكملاو
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 ‹ اهرهم اهيطعي ىتح اهسفن ميلست د نم تعنتم ا نإو . هسفن يف اعرش ردقتي ال ةيافك بجو ام نأل

 .تاومألاك لعجيف « هلبق نم ىنعمل سابتحالا توف ناكف « قحب عنم هنأل؛ ةقفنلا اهلف

 اًقاحلو ءاتشلا يف ةقفرملاو ةبرضملاو شارفلا لثم هيلع مانت ام اهل لعجيو : فاصخلا لاقو

 . هب یطخغتی

 فتكي ملو ةدح ىلع اباتك اهل ركذ «تاقفنلا» باتك حرش يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاق

 . اهضرم نامز يف وأ ضيحلا مايأ يف هنع لزعنت ابر اهنأل « دحاو شارفب

 ولغي رعسلا نأل « مهاردلا ىلع ةقفنلا تقوي نأ يغبني ال دمحم لاقو :ديهشلا مكاحلا لاقو

 مهارد هيلع اهل ضرفيف « هتميق رظنيف ‹ نامز لك يف ةيافكلا ىلع ةقفنلا لعجي نكلو ٠ صخريو
 . رهشب ًارهش

 كلذ يف ربتعي اولاق انخئاشم نم نيرخأتملا ضعبو « مهتداع ىلع ءانباذهو : يسخرسلا لاق

 ةعفد رهش ةقفن ءادأ هيلع رذعتي هنأل اًموي اًموي ةقفنلا هيلع ضرفي اًفرتحم ناك نإ هنإف لجرلا لاح

 ةقفنلا هيلع ضرفي نيقاهدلا نم ناك نإو ءارهش ءادألا هيلع ضرفي راجتلا نم ناك نإو . ةدحاو

 ريسيتل رهشب رهش مهارد هيلع اهل ضرفيف « كلذ ةميق رظنيف « نامز لك يف ةيافكلا ىلع مهارد

 . هيلع ءادألا

 . نيترم ةنسلا يف ضرفيف ةوسكلا امأ « تيناوحلا ةلغ ذاختاو ةلغلا كاردإ دنع كلذك

 سانلا لاوحأ اهيف فلتخي ام اهنأل :ش ( هسفن يف اعرش ردقتي ال ةيافك بجو ام نأل ) :م

 امهدحأب اًرارضإ نوكي دق ريدقتلا يفف نكامألاو تاقوألا بسحبو « مرهملاو بابشلا بسحب
 يف باوجلا وهف ةقفنلا ضرف يف ًأهلاح وأ هلاح رابتعا نم هتفرع باوج لكو :“ طوسبملا » يفو

 . ةوسك

 توف ناكف « قحب عتم هنأل ؛ ةقفنلا اهلف اهرهم اهيطعي ىتح اهسفن ميلست نم تعنتما نإو) م

 حرش» يف حرص هبو « لجاعلا وه رهملا نم دارملا :ش ( تاومألاك لعجيف هلبق نم ىنعمل سابتحالا
 عنماذه نأل ةقفنلااهلف « لجاعلا اهرهم لجأل اهسفن تعنماهنأ ولو : لاقف «يواحطلا

 هنإف ًالجؤم رهملا جوزلا اهافوأ نأب « قح ريغب عانتمالا ناك نإو : « ةفحتلا» يف لاقو . قحب

 لبق ناك اذإ رهملا بلطل عانتمالا نأ فرعت نأ كل يغبني نكل « اهنم زوشنلا دجو هنأل ةقفنلا طقسي

 يبأ دنع اهاضرب ناك اذإ لوخدلا دعب كلذكو قحب عنم هنأل اًقافتا ةقفنلا ليزي ال لوحدلا

 جوزلا ناك ولو : « ناخ يضاق یواتف » يفو ‹ « فلتخملا» يفاذك اهل ةقفنال : الاقو . ةفينح

 ىلإ اهلوحتل تعنم اذإ الإ ةزشان تناك اهيلع لوخدلا نم اهجوز تعنمف اهلزنم يف اهعم اتكاس

 .نم هنكمت ملو « هلزنم يف ةميقم تناك ولو ةزشان نوكت ذئنيحف « ًالزنم اهل يرتكيل وأ هلزنم
 . ةزشان نوكت ال ءطولا
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 ءاج تداع اذإو ءاهنم سابتحالا توف نأل؛ هلزنم ىلإ دوعت ىتح اهل ةقفن الف تزشن نإو
 سابتحالا نأل؛ جوزلا تيب يف نيكمتلا نم تعنتما اذإ ام فالخ بء ةقفنلا بحتف « سابتحالا

 عانتما نأل؛ اهل ةقفن الف ءاهب عتمتسي ال ةريغص تناك نإو . اهرك ءطولا ىلع ردقي جوزلاو «مئاق

 ملو « حاكنلاب قحتسم دوصقم ىلإ ةليسو نوكي ام بجوملا سابتحالاو ءاهيف ىنعمل عاتمتسالا
 نع ضوع اهنأل ةقفنلا اهل : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . نيبن ام ىلع ةضيرملا فالخب دجوي

 ‹ كلملا نع ضوع رهملا نأ انلو. نيميلا كلمب ةكولمملا يف امك هدنع كلملا

 ةزشانلا ريسفت :ش ( اهنم سابتحالا توف نأل ؛هلزنم ىلإ دوعت ىتح اهل ةقفن الف تزشن نإو ) :م

 : لاقف ؟ةقفن نم ةزشانلل له : حيرشل ليقو « قح ريغباهجوز نعاهسفن ةعناملا يه ةصشانلاو

 ضرألا يف نكسي لجرلا ناك اذإو اهل ةقفن ال هانعم بارت نم باوج :لاقف « مك : ليقف معن

 . ةقحم اهنأل ةزشان نوكت ال ةبوصغلا يف نكست ال نأ لجأل ةآرملا تجرخف « ةبوصغملا

 فسنب هتأرماو دنقرمسب جوزلا ناك ول : «يفسنلا ىواتف» نع «ىواتفلا ةصالخ» يف لقنو

 . ةقفنلا اهل ضرفي مرحملا مدعل بهذت ملف دنقرمس ىلإ اهلمحيل اًيبنجأ اهيلإ ثعبيف

 بجتف ) :ماهلف :ش ( سابتحالا ءاج ) :م جوزلا لزنم ىلإ ةأرملا يأ :ش ( تداع اذإو ) :م

 :م اهنم سابتحالا توف نأل هلوقب لصتم :ش ( تعنتما اذإ ام فالخب ) :م ةلعلا دوجول :ش (ةقفنلا

 ثيح نم يأ :ش ( اًهرك ءطولا ىلع ردقي جوزلاو مئاق سابتحالا نأل ؛جوزلا تيب يف نيكمتلا نم)

 دارملا :ش ( اهل ةقفن الف اهب عتمتسي ال ةريغص ) :م ةجوزلا تناك نإو يأ :ش ( تناك نإو ) :م هركلا

 يف يسخرسلا كلذكو «يفاكلا» هرصتخم يف هب حرص دق ديهشلا مكاحلا نأل عامحلا عاتمتسالا نم

 . ءاملعلا روهمج هيلعو« هطوسبم» وه يذلا «يفاكلا حرش»

 يوتستف رهملاك دقعلاب بجت لام اهنأل ةقفنلا اهل لوق يف يعفاشلاو ةيرهاظلاو يروثلا دنعو
 . صنلا قالطإل رهملا يف تناك ول اهبوجو ةيعفاشلا دنع حصألاو « ةريغصلاو ةريبكلا

 .ةزشانلاك

 :ش ( حاكنلاب قحتسم دوصقم ىلإ ةليسو نوكي ام ) :م ةقفنلل يأ :ش ( بجوملا سابتحالأو ) م
 :ش ( نيبن ام ىلع ةضيرملا فالخب ) :م ءيش بجي الف :ش ( دجوي ملو ) :م هيعاود وأ عامجلا وهو

 . عامجلا رذعت نإو ةضيرملا يف ةقفنلا بجي ينعي اًطخ رشع ةسمخ نم اًبيرق يأ

 نع ضوع ) :م ةقفنلا نأل يأ :ش ( اهنأل ةقفنلا) :م ةريغصلل يأ :ش ( اهل :يعفاشلا لاقو ) :م

 ىلع اهتقفن بجت ثيح :ش ( نيميلا كلم ةكولمملا يف امك) :م يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع كلملا

 ‹ ةيمستلاب دقعلا تحت لخدي ام وه ضرفلا نأل :ش ( كلملا نع ضوع رهملا نأ انلو) :م كلام ا
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 ردقي ال اريغص جوزلا ناك نإو . ةقفنلا نود رهملا اهلف دحاو ضوعم نع ناضوعلا عمتجي الو

 ءهلبق نم زجمعلا اغنإو « اهنم ققحت دق ميلستلا نأل ؛ هلام نم ةقفنلا اهلف ‹ ةريبك يهو ءطولا ىلع

 اهنم سابتحالا توق نأل ؛ اهل ةقفن الف «نيد يف ةأرملا تسبح اذإو .نينعلاو بوبجملاك راصف

 . اهب بهذف اهرك لجر اهبصغ اذإ اذكو هنم سيلف ةزجاع تناك نأب اهنم نكي مل نإو ءةلطامملاب
 سيل سابتحالا توف نأل؛ لوألا ىلع ىوتفلاو ‹ ةقفنلا اهل نأ - هللا همحر - فسوي يبأ نعو

 ‹ اريدقت اًيقاب لعجيل «هنم

 عمتجيالو ) :م اًضوع ةقفنلا نوكت ال اًضوع رهملا ناك نإف « ةقفنلا نود رهملا وه هتحت لخادلاو

 اهلف ) :م هلوق ىنعم وهو « رهملا فالخب هلجال ةقفنلا بجت الف :ش ( دحاو ضوعم نع ناضوعلا

 . رمامك :ش ( ةقفنلا نود رهملا

 :م ةريبك ةأرملا نأ لاحلاو يأ :ش ( ةريبك يهو ءطولا ىلع ردقي ال اًريغص جوزلا ناك نإو ) :م

 :ش (نينعلاو بوبجلاك راصف «هلبق نم زجعلا « اغنإو اهنم ققحت دق ميلستلا نأل ؛ هلام نم ةقفتلا اهلف)

 . روهمجلا هيلعو امهنم زجعلا نأل ةقفنلا امهيلع بجي ثيح

 نل ءعامجإلاب اهل ةقفن ال عامجلا ناقيطي ال نيريغص اناك نإو « اهل ةقفنال : كلام لاقو

 مکح رکذی مل اًعیمج نیریغص اناک ولو : يزارتألا لاقو «يكاكلا لاق اذك « اهتهج نم ءاج عنمل

 ةريغص تناك اذإاميف روكذملا ليلعتلا نم مهفي نكلو « عماجلا يف الو ‹ لصألا يف ال ةقفنلا

 انه دوجوم سفنلا ميلست مدع يهو ةلعلا كلت نأل ةروصلا هذه يف اهل ةقفن ال ذإ « اًريبك لجرلاو

 . اًضيأ «ةريخذلا» يف ةقفنلا بوجو مدعب يأ انلق اب حرص دقو

 ال اھنأل :ش ( ةلطامملاب اهنم سابتحالا توف نأل اهل ةقفن الف نيد يف ةأرملا تسبح اذإو ) :م

 ناو يأ :ش ( اهنم نكي مل نإو ) :م ةزشانلاك تراصف اهسفن تسبح يتلا يه اهنأك تراص تلطام

 نم يأ :ش ( هنم سيلف ) :م نيدلا ءادأ نع :ش ( ةزجاع تناك نأب ) :م ةأرملا نم سابتحالا نكي مل

 بهذف اهرك لجر اهبصغ اذإ ) :م اهل ةقفن ال اذكو يأ :ش ( اذكو ):م ةقفنلاب بلاط الف اًضيأ جوزلا

 . سابتحالا تاوفل :ش ( اهب

 ىوتفلاو) :م يدعسلا هراتخاو اهتهج نم عنام ال هنأل :ش ( ةقفنلا اهل نأ فسوي يبأ نعو ) :م

 توف نأل ):م ىضم اميف ةبوصغملا يف ةقفن ال هنأ وهو ةياورلا رهاظ ىلع يأ :ش ( لوألا ىلع

 نع ضوع ةقفنلا نأ هنايب :ش ( اريدقت اًيقاب لعجيل ) :م جوزلا نم ينعي :ش ( هنم سيل سابتحالا

 ناك اذإف « ايقاب سابتحالا كلذ لعجي ةهج نم ىنعل تاوفلا ناك اذإف « هتيب ىف سابتحالا

 لبق اهسفن تعنماذإ امك ةقفنلا بجتف «تفي مل هنأكف ءاريدقت اًيَقاب ةهج نم ىنعل تاوفلا

 جوزلا ىبأو يه تملسأو دترا وأ «هيلع نيد لجأل جوزلا سبح وأ قادصلا لجأل «لوحدلا

 . لوخدلا دعب اهقلط وأ « مالسإلا



 اهل نأ : - هللا همحر - فسوبي يبأ نعو . اهنم سابتحالا توف نأل ؛ مرحم عم تجح اذإ اذكو

 .هيلع ةقحتسملا يه اهنأل رفسلا نود رضحلا ةقفن هيلع بجت نكلو « رذع ضرفلا ةماقإ نأل ةقفنلا
 رضحلا ةقفن بجتو « اهيلع همايقل مئاق سابتحالا نأل؛ قافتالاب ةقفنلا بجت جوزلا اهعم رفاس ولو

 ال نأ سايقلاو . ةقفنلا اهلف جوزلا لزنم يف تضرم نإو . انلق امل ءاركلا بجي الو «رفسلا نود

 نأ : ناسحتسالا هجو . عاتمتسالل سابتحالا تاوفل عامحلا نم عنمي اًضرم تضرم اذإ اهل ةقفن

 يبأ نعو .ضيحلا هبشأف ضراعب عناملاو « تيبلا ظفحتو اهسميو اهب سنأتسي هنإف ٠ مئاق سابتحالا
 ولو « ميلستلا ققحتل ةقفنلا بج تضرم مث اهسفن تملس اذإ اهنآ : - هللا همحر = فسوي

 ظفل يفو « نسح اذه :اولاق . ضرملا ببسب حصي مل ميلستلا نأل بجت ال « تملس مث تضرم

 . هيلإ ريشي ام باتكلا

 ناك اذإ الإ :ش (اهنم سابتحالا توف نأل) :م اهل ةقفن ال يأ :ش (مرحم عم تجح اذإ اذكو) :م
 ذئنيحف :ش (رذع ضرفلا ةماقإ نأل ةقفنلا اهل نأ : فسوي يبأ نعو) :م نآلا ءيجي ام ىلع اهعم جوزلا
 عامجلاب عاتمتسالا نم نيكمتلاو هقحب سابتحالا مدعل « اهل ةقفن ال : دمحم لاقو . ةقفنلا بجت

 ىلع هيلع بجي الو رضحلا يف ماعطلا ةميق ينعي :ش (رضحملا ةقفن هيلع بجت نكلو) :م هيعاودو
 باتك حرش يفاذك . رضحلا ةقفن ىلع ديزت اهنأل رفسلا ةقفن نود يأ :ش (رفسلا نود) :م رفسلا

 رومأملا نأل «جوزلا ىلع ةبجاولا يه رضحلا ةقفن نأل يأ :ش (هيلع ةقحتسملا يه اهنأل) :م تاقفنلا

 ءالغل فارسإ رفسلا ةقفنلا يفو . ربتعت الو هيف فارسإ ال امع ةدابع وهو فورعملاب ةقفنلا وه

 . كلذ بجي الف ءاًقورعم نوكي الف رفسلا

 مئاق سابتحالا نأل) :م يعفاشلا لاق هبو :ش (قافتالاب ةقفنلا بجت جوزلا اهعم رفاس ولو) :م

 الو) :م رمال :ش ( رفسلا نود رضحلا ةقفن بجتو) :م ةأرملا ىلع جوزلا مايقل يأ :ش ( اهيلع همايقل

 (ةقفنلا اهلف جوزلا لزنم يف تضرم نإو) :م ةقحتسملا يه اهنأل هلوق يف يأ :ش ( انلق امل ءاركلا بجي

 اًقلطم ةضيرملا نأ ملعا «نيبن ام ىلع ةضيرملا فالخب اذه لبق هلوقب فنصملا نم دوعوملا اذه :ش

 ةقفن ال نأ سايقلاو) :م ضيحلا يف امك عامجلا نم عني اًضرم ناك ءاوس ةياورلا رهاظ يف ةقفنلا اهل

 مئاق سابتحالا نآ ناسحتسالا هجو . عاتمتسالل سابتحالا تاوفل عامجلا نم عنمي اًضرم تضرم اذإ اهل

 (ضراعب) :م عامجلا نم يأ :ش (عناملاو ‹ تيبلا ظفحتو اهسميو اهب سنأتسي) :م جوزلا نإف يأ :ش (هنإف

 . ةقفنلا بجتو اًعنام هنوك يف :ش (ضيحلا هبشأف) :م ضرما وهو ضراع ببسب يأ :ش

 مث تضرم ولو ميلستلا ققحتل ةقفنلا بج تضرم مث اهسفن تملس اذإ اهنأ : فسوي يبأ نعو) :م

 يأ :ش (نسح اذه) :م انخئاشم لاق يأ :ش (اولاق . ضرملا ببسب حصي مل ميلستلا نأل بجت ال تملس

 ام ىلإ يأ :ش (هيلإ ريشي ام) :م يرودقلا باتك يأ :ش (باتكلا ظفل يفو) :م نسح ليصفتلا اذه

 هنم مهفي هنأل «جوزلا لزنم يف تضرم نإو : لاق هنأل ءةياورلا رهاظ يف فسوي يب نع يور
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 .مداخلا ةقفن نايب اذهب دارملاو ءاهمداخ ةقفنو « رسوم ناك اذإ ةقفنلا جوزلا ىلع ضرفتو :لاق

 اهتيافك نأ ههجوو ءاهمداخ ةقفن رسوم ناك اذإ حوزلا ىلع ضرفتو خسنلا ضعب يف ركذ اذهلو

 .دحاو مداخ ةقفن نم رثكأل ضرفت الو « هنم اهل دب ال ذإ « اهمامت نم اذهو هيلع ةبجاو

 . هيف تضرم مث هلزنم يف جوزلا ىلإ اهسفن تملس اهنأل

 لئاسم نم هذه :ش (اهمداخ ةقفنو رسوم ناك اذإ ةقفنلا جوزلا ىلع ضرفتو : لاقو) :م

 ءاهجوز ىلع ةجوزلل ةبجاو ةقفنلا : بابلا لوأ ىف لاق هنأل راركت اذه رهاظ ناك الو «يرودقلا

 ناك نإ ةقفنلا جوزلا ىلع ةجوزلل ضرفيو هلوقب يأ :ش (اذهب دارملاو) :م هلوقب فنصملا هرذع
 عامجإب هتقفن بجتو «مداحلا ةقفن ركذي مل كانهو :ش (مداخلا ةقفن نايب) :م اهمداخ ةقفنو رسوم

 . ةعبرألا ةمئألا

 : هلوقب ديق امنإو «هيلع دمتعي ريبخ هيف ءاج ام هنأل « مداخلا ةقفن بجت ال : ةيرهاظلا تلاقو

 مداخ اهل ناك نإو . مداخلا ةقفن هيلع بجت ال ارسعم ناك اذإ هنأل ءديقلا اذه هيف دازو رسوم ناك نإ

 : «عيبانيلا»و «يباجيبسألا  يفو «يخركلا رصتخم» يف اذك . ةفينح يبأ نع نسحلا ىور ام ىلع

 يفو . فورعملاب ةقفنلا هل ضرفي ءاهتمدخ ريغ لغش هل سيل اهتمدخل غرفتم مداخ اهل ناك نإو

 لاق هبو ءةثالثلا انباحصأ نع ةياورلا رهاظ يف هل ضرفي ال مداخ اهل نكي مل نإ :«ةريخذلا)»

 جوزلا ىلع نأل «دحاو مداخ ةقفن ضرفي رفز نع «طوسبملا» يفو . يعفاشلا باحصأ رثكأو دمحأ

 ءاهسفنب موقت يه مث «مداخ ةقفن اهاطعأ كلذ لعفي مل اذإو « اهجئاوحو اهماعط حلاصمب موقي نأ

 ةكولمب ريغ وأ «ةرح تناك ول ىتح اهل كولمملا ليق «مداخلا يف خياشملا فلتخا مث . اًمداخ ذختت وأ

 ةقفن صقني نأ يغبنيو .اهريغل وأ اهل ةكولم وأ تناك ةرح اهمدخي نم لك :ليقو «قحتست ال اهل
 . زبخلا ال مادإللا قح يف اهسفن ةقفن نع اهمداخل

 يأ :ش (خسنلا ضعب يف ركذ) :م مداخلا نايب اذهب دارملاو تلق ام ةحصلو يأ :ش (اذهلو) :م

 : يزارتألا لاقو :ش (اهمداخ ةقفن رسوم ناك اذإ جوزلا ىلع ضرفتو) :م يرودقلا خسن ضعب يف

 عطقألاب فورعملا حرشلا ينعأ « هتخسن يف اهربتعا رصن ابأ خيشلا نأل «حصألا يه ةخسنلا كلتو

 :ش (هيلع ةبجاو) :م ةأرملا ةيافك يأ :ش (اهتيافك نأ) :م مداخلا ةقفن بوجو هجو يآ :ش (ههجوو) :م

 (هنم اهل دب ال ذإ) :م ةأرملا ةيافك مات نم مداخلا ةقفن ضرف يأ :ش (اهمامت نم اذهو) :م جوزلا ىلع يأ

 . مداخلا نم ةأرملل دب ال هنأل يأ :ش

 نأ اهيلع بجي لهف «مداخ اهل نكي ملاذإ ةأرملا مث ءةيراج وأ ناك امالغ مداخلا دحاو وهو

 سفنلا نيكمت اهيلع بجاولا نأل كلذ ىلع ربجت ال «لعفأ ال : تلاق نإف ؟ اهسفنب جلاعتو ربجت

 . ةقفنلا قحتسي ال ةمدخلا نم عنتما اذإ مداخلا فالخب «لامعألا هذه ال جوزلا نم

 يف يرودقلا ظفل اذه :ش (دحاو مداخ ةقفن نم رثكأل) :م ةقفنلا يأ :ش (ضرفت الو) :م
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 ضرفت : - هللا همحر-فسوي وبأ لاقو . - هللا امهمحر - دمحمو « ةفينح يبأ دنع اذهو

 دحاولا نأ امهلو .جراخلا حلاصمل رخآلا ىلإو ‹ لخادلا حلاصمل امهدحأ ىلإ جاتحت اهنآل ؛ نيمداخ

 ماقأ اذإ اذكف . اًيفاك ناك « هسفنب اهتيافك ىلوت ول هنألو « نينثا ىلإ ةرورض الف « نيرمألاب موقي

 « هتأرما ةقفن نم رسعملا مزلي ام مداخلا ةقفن نم همزلي رسوم لا جوزلا نإ :اولاقو ٠ هسفن ماقم دحاولا

 .ةيافكلا ىندأ وهو

 يف يخركلا الو «هرصتخم» يف ديهشلا مكاجحلا ركذي ملاذكو . فالخلا ركذي ملو « «هرصتخم)»

 كلذلو ء«فلتخملا» بحاصو « يباجيبسألاو يقهيبلا ةمئألا سمش فالخلا ركذو «هرصتخم»
 نم رثكأل ةقفنلا ضرف مدع يأ :ش (دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو) :م لاق مهلثم اًضيأ فنصملا ركذ

 . ةعبرألا ةمئألا لوقو روهمجلا لوق وهو «دمحمو ةفينح يبأ دنع مداخ

 حلاصمل امهدحأ ىلإ جاتحت) :م ةأرملا نأل يأ :ش (اهنأل نيمداخل ضرفت : فسوي وبأ لاقو) :م
 :ش (جراخلا حلاصمل) :م رخآ مداخ ىلإ جاتحتو يأ :ش (رخآلا ىلإو) :م تيبلا لخاد يأ :ش (لخادلا
 روهشملا نأل «هنع روهشملا ريغ فسوي يبأ نع هركذ يذلا اذهو :ةفحتلا» يفو . تيبلا جراخ يأ
 تناك اذإ ء(دنقرمس لهأ ىواتف» يفو «هرصتخم» يف يواحطلا حرص هبو . امهلوقك هلوق نم

 ةمدخلل امهدحأ نيمداخ ةقفن ىلع ربجي ءريثك مدخ اهل رادقألا يوذو فارشألا تانب نم ةأرملا

 هيلإ تفز ريثك مدخ اهل ىنغلا ةقئاف تناك اذإ «ىرخأ ةياور يف فسوي يبأ نعو . ةلاسرلل رخآلاو

 :ش (امهلو) :م يواحطلا هراتخاو دمحم نع ماشه ةياور وهو مهلك مدخلا ةقفن تقحتسا كلذك

 :دمحمو ةفينح يبأالو يأ

 حلاصمو جراخلا حلاصمب يأ :ش ( نيرمألاب موقي) :م دحاولا مداخلا يآ :ش (دحاولا نأ) :م

 نألو يأ :ش (هنألو) :م لمجتلاو ةنيزللف كلذ ىلع داز ام نأل :ش (نينثا ىلإ ةرورض الف) :م لحادلا

 (هسفن ماقم) :م دحاولا مداخلا يأ :ش (دحاولا ماقأ اذإ اذكف ءاًيفاك ناك هسفنب اهتيافك ىلوت ول) :م جوزلا

 هيلع ضرف «دحاو مداخ اهيفكي ال دالوأ هل ناك ولو اهمداخل ةقفن الف «ةمأ ةجوزلا تناك ولو :ش

 نم رسعملا مزلي ام مداخل ا ةقفن نم همزلي رسوم ا جوزلا نإ) :م خياشملا يأ :ش (اولاقو) :م . رثكأ وأ نيمداخ

 باصنلا وهو «ةاكزلا بوجو باصنب ال ةقدصلا نامرح باصنب ردقم انه راسيلا :ش (هتآرما ةقفن
 ‹ةيحضألاو ةرطفلا هب بجتو «ةقدصلا هب مرحت يذلا ىنغلاو « هتجاح نع لضافلا يمانلا لاملا نم
 «هحالسو هسرفو هنکسمو همداخو هبرامو هبایث نع ًالضاف مهرد يتئام يواسي ام كلي نآ وه
 ريمضلاو :ش (ةيافكلا ىندأ وهو) :م كلذ نع لضف هل نكي ملاذإ ءهلهأ نم ناك نإ ملعلا بتكو

 ةقفن نم رسعملا مزليام وهو «ةيافكلا ىندأ مداخلا ةقفن نأ لصاحلاو .مزليام هلوق ىلإ عجري

 . هتأرما

 هنأ « -هنع ىلاعت هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع سالح نع ةداتق ىور :«رداونلا» يفو
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 ةياور وهو .هراسعإ دنع مداخلا ةقفن بجت ال هنأ ىلإ ةراشإ ٠ رسوم ناك اذإ» : باتكلا يف هلوقو

 ىلع بجاولا نأل ؛-هللا همحر - دمحم اًئالخ ‹ حصألا وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا

 ‹ امهنيب قرفب مل هتأرما ةقفنب رسعأ نمو . اهسفن ةمدخب يفتكت دق يهو « ةيافكلا ىندأ رسعملا

 ‹« قرفي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ‹ هيلع ينيدتسا: اهل لاقيو

 نامهرد اهنم اهنم «ةأرملل ةينامثو « مداخلل ةعبرأ ءامهرد رشع ينثا رهشلا يف اهمداخو ةأرمال ضرف

 مهارد ةتس ةًأرملل ضرف هنأ ىليل يبأ نبا تدهش : لاق هنأ كيرش نع يورو . باتكلاو نطقلل

 .اًنالث مداخللو

 دنع مداخلا ةقفن بجت ال هنأ ىلإ ةراشإ « رسوم ناك اذإ) :م يرودقلا يأ :ش (باتكلا يف هلوقو) :م

 انخيش لاق : يزارتألا لاق «يؤلؤللا دايز يبأ نبا :ش (ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو « هراسعإ

 ءدايز نب نسحلا هب دارملا « انباحصألل هقفلا خسن يف ركذ اذإ نسحلا ىنعم : يمزراوخلا نيدلا ناهرب

 هاور يذلا يأ :ش (حصألا وهو) :م يرصبلا نسحلا دارملا نأ ريسفتلا بتك يف اقلطم ركذ اذإو

 نإف « ًرسعم جوزلا ناك اذإ الإ : لاق هنإف :ش (دمحل اًنالخ) :م حصألا وه « ةفينح يبأ نع نسحلا

 ةيافكلا ىندأ رسعملا ىلع بجاولا نأل) :م ضرفي الف نكي مل نإو «مداخلا ةقفن ضرف مداخ هل ناك

 . نسحلا هاور امل ليلعت اذه :ش (اهسفن ةمدخب يفتكت دق يهو

 نب ءاطعو يرهزلا لوق وهو هتأرما نيبو هنيب يأ :ش (امهنيب قرفي مل هتأرما ةقفنب رسعأ نمو) :م

 يبأ نب دامحو «ةمربش نباو «ىليل يبأ ن نباو « يروثلا نايفسو «يرصبلا نسحلاو « راسي

 ىنعمو . جوزلا ىلع يأ :ش (هيلع ينيدتسا) :م ةأرملل يأ :ش (اهل لاقيو) :م ةيرهاظلاو « ناميلس

 ءارشلا ةنادتسالا ىنعم : فاصحخلا لاقو . هنمث جوزلا يدؤي نأ ىلع ماعطلا يرتشت نأ ةنادتسالا

 . جوزلا لام نم نمئلا يضقيل ةئيسنلاب

 ةوسكلا نع زجعلا فالخلا اذه ىلعو .دمحأو كلام لاق هبو :ش ( قرفي : يعفاشلا لاقو) :م

 نم رصن وبأ لاقو . ناهجو نكسملاو ةوسكلا نع زجعلا ىف ف «بذهملا» يفو . نكسملا نع زجعلاو

 يعفاشلا دنع خسف قيرفتلا اذهو ءادحاو ًالوق خسفي نكسلملاو ةوسكلا نع زجملا يف : هباحصأ

 .دمحأو

 يفو هراسعإ موي دقلا يف نالوق قيرفتلاب يضاقلا مكح ةدم يفو «قالط : كلام لاقو
 . خسفلا اهل تبثي مل هعضوم فرعي ملو اهنع باغ ولو «مايأ ةثالث لهي ديدجلا

 : لاوقأ ةثالث بجاولا قادصلا نع راسعإلا نم خسفلا يف يعفاشللو . «ةيلحلا» يف اذك
 رايتخا وهو « هدعب الو ءطولا لبق ال رايخ ال : يناثلاو « هدعبو لوخدلا لبق خسفلا هل : اهدحأ

 نم عنتماول . مهرشكأو يزورملا هراتخاو « هدعب ال لوخدلا لبق خسفلا اهل : ثلاثلاو « ينزملا

 هلام دجي ملاذإف . اهتقفن يف هفرصيو هلام هيلع مكاحلا عيبيو «قرفي مل ءرسيلا عم اهيلع قافنإلا
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 ىلوأ لب «ةنعلاو بجلا يف امك قيرفتلا يف هبانم يضاقلا بونيف «فورعملاب كاسمإلا نع زجع هنأل

 اذهو ‹ ررضلا يف ىوقأ لوألاو . رخأتي اهقحو لطبي هقح نأ انلو .ىوقأ ةقفنلا ىلإ ةجاحلا نأل

 حاكنلا يف عبات وهو لاملا توفو «يناثلا نامزلا يف ىفوتستف «يضاقلا ضرفب ايد ريصت ةقفنلا نأل

 اهنكمي نأ ضرفلا عم ةنادتسالاب رمألا ةدئافو . دلاوتلاو لسانتلا وهو دوصققملا وه اب قحلي ال

 نود اهيلع ةبلاطملا تناك «يضاقلا رمأ ريغب ةنادنسالا تناك اذإ امأف . جوزلا ىلع ميرغلا ةلاحإ

 . جوزلا

 . قرفي الو ءاهیلع قفنی یتح هسبحی

 :ش (ةنعلاو بحل ا يف امك قيرفتلا يف هبانم يضاقلا بونيف « فورعملاب كاسمإلا نع زجع هنأل) :م

 ةجاحلا نأل) :م ىلوأ قيرفتلا لبو يأ :ش (ىلوأ لب) :م اتينع وأ اًبوبجم لجرلا دجو اذإ قرفي امك يأ

 يأ :ش (هقح نأ انلو) :م يناثلا نود ةكلهم ةدم ىلوألا عاطقنا نأل عامجلا نم :ش ( ىوقأ ةقفنلا ىلإ

 ضرفب اتيد ريصت ةقفنلا نأل :ش (رخأتي اهقحو) :م قيرفتلا يأ :ش ( لطبي) :م جوزلا تح نأ

 ( ررضلا يف ىوقأ) :م جوزلا قح نالطب يأ :ش (لوألاو) :م يناثلا نامزلا يف يوتسيف « يضاقلا

 نم اررض لقأ اهقح ريخأت نأ ىلإ ةراشإ :ش (اذهو) :م مالعإلا عفدف نيررضلا ىندأ لمتحتف :ش

 نمزلا يف يأ :ش (يناثلا نامزلا يف ىفوتستف «يضاقلا ضرفب ءاًنيد ريصت ةقفنلا نأل) :م هقح نالطب

 . يناثلا

 سايق نع باوج وهو «لوهجملا ةغيص ىلع قحلي : هلوق هربخو أدتبم :ش (لاملا توفو) :م
 يف) :م عبات هنأ لاحلاو يأ :ش (عبات وهو) :م لالا توف نأ هريرقتو ةنعلاو بج لا ىلع يعفاشلا

 سايق هنأل لطاب سايقلا اذه نأ هحيضوت :ش ( دلاوتلاو لسانتلا وهو دوصقملا وه اب قحلب ال حاكنلا

 نع زجعلاو «حاكنلا باب يف عبات وهو «لاملا نع نوكي امنإ ةقفنلا نع زجعلا نأل كلذو «قرافلاب

 الو «لسانتلاو دلاوتلا وهو حاكنلاب دوصقملا نع نوكي الإ ةنعلاو بجلا ببسب ةآرملا ىلإ لوصولا

 . عباتلا نع هلح زاوج دوصقملا نع زجعلاب قرفلا زاوج نم مزلي

 ضرف دعب ةنادتسالاب اهل نذأإلا يف ةدئاف ال لاقي امع باوج :ش (ةنادتسالاب رمألا ةدئافو) :م

 عم) :م ةنادتسالاب رمألا ةدئاف نأب باجأف ءهضرفب اًتيد تراص اهنأل ءاهل ةنادتسالاب يضاقلا
 ٍ رمأ ريغب ةنادتسالا تناك اذإ امأف) :م هاضر ريغ نم ينعي :ش (جوزلا ىلع ميرغلا ةلاحإ اهنكمب نأ ضرفلا

 بحاصل نأ ةنادتسالاب رمألا ةدئاف «ةفحتلا »يفو :ش (جوزلا نود اهيلع ةبلاطملا تناك «يضاقلا

 ىلع عجري نأ نيدلا برل سيل ةنادتسالاب رمألا نودبو «ةأرملا وأ جوزلا نم هنيد ذخأي نأ نيدلا

 ةنادتسالا نأل اذهو «يضاقلا اهل ضرف اب جوزلا ىلع عجرت يه مث ءاهيلع عجري لب «جوزلا

 اهل سيلو «ءاهنم هيلع نيدلا باجيإ لعج يضاقلا رمأب لعج اذإف هيلع نيدلا باجيإ جوزلا ىلع
 . ةيالولا هذه جوزلا ىلع
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۲٣
“ 

 قرفي : : لاقف كلذ نع لثس هنأ بيسملا نبا نع يور اجب هعبات نمو يعفاشلا لدتسا :تلق نإف
 - هريره يبآ نع يور اجبو <« ةي هللا لوسر ةنس يأ ء ةنس هلوق : يعفاشلا لاق . ةنس امهنيب
 رفيا : هتأرما ىلع قفنيامدجيال < « لجرلا يف لاق مالسلا هيلع هنأ - هنع یلاعت هللا يضر
 يتيما لوقن» : لاق مالسلا هيلع هنآ ةريره يبأ ثيدح يف يور اېو «ينطقرادلا اور ٩ «امھنیب
 . هریغو يراخبلا هاور « ينقراف الإو

 : هوجو نم بيسملا نب ديعس لوق نع باوجلا :تلق

 طقسف «ءيش ال وه : مزح نبا لاق ءدايز ي نپ نمحرلا دبع نع كلذ يور ال ها لولا

 ذاعم مكب نس ا یلص لوق ایر ل لرل س لع قاط

 . ءاملعلا نيب هبتشاف نب ررمعلا ةنسو ٠ ةنسح ةنس

 ليسارم ىنثتسا يعفاشلا : ليق نإف . ةجح لسرملا لعجي ال يعفاشلاو . لسرم هنأ : ثلاثلاو
 . ةباحصلا ضعب هب لمع وأ توفر رنا قیر نم یوربنآ لسرلاب لمعلا يف نع طرشلاو «هربغ الو ءاهلک بیسلا نب دیس

 فالخ رخآلاو ةنسلا ناك امهيأف ءنافلتخم نالوق بيسملا نبا نع يورو : مزح نبا لاقو
 رمع بيسملا نبا فلاخ : اًضيأ لاقو . اًضعب هضعب ةفلاخمو هبارطضال ةنسلا هلوق لطبف « ةنسلا
 هللا لوسر نماذه تعمس : ةريره يبأل ليق هنأ رخآلا هثيدح نع باوجلاو . .امهريغواًيلعو
 ءةأرملا لوق نم كلذ نألو . يراخبلا كلذك هنع هاور . ةريره يبأ سيك نم اذه ال : لاقف ا
 .هب مزل لجرلا نأ هيف سیلو

 : ةرقبلا) (ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف :  ىلاعت هلوقب اًضيأ لدتسا يعفاشلا :تلق نإف
 ىيأ املف « ناسحإلاب حيرستلا نيعت « فورعلاب كاسمإلا نع زجع ام لجرلا نإف ء ۲١( ةيآل
 .اذركذ امك ملظلل اعفد هبانم يضاقلا بان كلذ

 ةيآلا : ةرقبلا) #ةرسيم ىلإ ةرظنف « ةرسع وذ ناك نإو# : ىلاعت هلوقب انللدتسا « اضيأ نحن :انلق
 ىف ةأرملا هتلجأ ولف < ءلاهمإلاو راظنإلا قحتسي رسعملا نأ ىلع لجو زعو ىلاعت هللا صن ١

 نع انليلد ةيقب انركذ دقو . اًعرش لجألا تبث اذإ اذكف « ةقرفلاب بلاطت نأ اهل ناك ام ةقفنلا

 هللا يضر ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ةلدهب نب مصاع نع ةملس نب دامح قيرط نم ٩ /۷) يقهيبلا هاور ()

 . فيعض وهو « ةلدهب نب مصاع هيفو ٠ يب يبنلا نع هنع
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 فلتخت ةقفنلا نأل ؛ رسوما ةقفن اهل ممت «هتمصاخف رسيأ مث « راسعإلا ةقفنب اهل يضاقلا ىضق اذإو

 . بجت مل ةقفنل ريدقت هب ىضق امو « راسعإلاو راسيلا بسحب

 يضاقلا قرف اذإ ءاذه عم نكلو ءاندنع قيرفتلا بجوي ال قافنإلا نع زجعلا نأ ملعا مث «بيرق

 . ؟ال ما هؤاضق ذفنی له « امهنیب

 يف ءاضقلا يف يناثلا لصفلا يف ينشورتسالا دومحم نب دمحم صفح وبأ مامإلا لاق
 ٤ بهذا ىعفاش یضاقلا ناک نإف د وهشلا ةداهشب زجعلا تبث اذإ :لوصفلا باتك نم تادهتجلا

 نآ الإ هبهذم فالخب يضقي نأ هل يغبني ال افتح ناک اذإو «قیرفتلاب ءاضق دفن ءامهنیب قرفو
 . داهتجا ريغ نم هيأرل اًقلاخم ىضق كلذ ىلع هداهتجا عقو وأ ءاًدهتجم نوكي

 يضقيل بهذملا يعفاش رمأ نكلو «ضقي ملو «هئاضق زاوج يف ناتياور ةفينح يبأ نعف

 تعفرف «اًبئاغ جوزلا ناك نأب رومأملاو رمآلا «شتري مل اذإ قيرفتلا ىضتقج ةثداحلا هذه يف امهنيب

 يضاقلا نم تبلطو « ةقفنلا نع زجاع بئاغلا اهجوز نأ ةنيبلا تماقأو «يضاقلا ىلإ رمألا ةأرما

 قيرفتلا امهيف فلتخم نيلصف يف ءاضق هنأل هقيرفت زاج : دنقرمس خياشم لاق . امهنيب قرفي نأ

 . هيف دهتجم امهنم دحاو لكو . بئاغلا ىلع ءاضقلاو ةقفنلا نع زجعلا ببسب

 دنع زوجي امنإ ءاضقلا نأل قيرفتلا اذه حصي ال : ينانيغرملا نيدلا ريهظ ىضاقلا لاقو

 لاملا نأل زجعلا وهو «يضاقلا دنع هب روهشملا تبث اذإ ةفينح يبأ نع نيتياورلا ىدحإو «يعفاشلا

فاسملا نم امهنيب ال دهاشلا هب ملعي ملو ءاينغ راص انه بلاغلا نأ زئاجلا نمو ‹حئارو داغ
 . ة

 ةبيخلا ةلاح فرعي ال زجعلا نأل «هؤاضق ذفني ال هنأ حيحصلا :ةريخذلا» بحاص لاقو

 ىلإ ءاضقلا اذه عفر نإف «قافنإلا نع زجعلاب ال قافنإلا كرت اذه ناك نإ « ارداق نوكي نأ زاوجل

مل هيف دهتجم يف سيل ءاضقلا اذه نأل «ذفني ال هنأ حبحصلاف هؤاضق زاج نإف « رخآ ضاق
 انركذ ا

 . تبثي مل زجعلا نأ

 مت يأ :ش (رسوملا ةغفن اهل مت هتمصاخف رسبأ مث ءراسعإلا ةقفنب اهل يضاقلا ىضق اذإو) :م

 ايش بجت اهنأل :ش (راسعإلاو راسيلا بسحب فلتخت ةقفنلا نأل) :م رسوملا لجرلا ةقفن اهل يضاقلا

 نأ زوجيو لوهجم يضقو أدتبم ام ةملك :ش (هب يضق امو) :م تقو لک يف اهلاح ربتعيف اًئيشف

 :ش (ريدقت) :م هلوق وهو أدتبملا ىلإ عج ري هب يف ريمضلاو « يضاقلا هب ىضق ام يأ « اًمولعم نوكي

 يغبني لاقي امع باوج اذهو . م فاف يذلا ىنعج ةلوصوم يهو ام هلوق وهو ءأدتيملا ربخ عفرلاب

 مل ةقفنل) :م ريدقت هب ىضق ام نأب باجأف لوألا ء ءاضقلا ضقن هيف نأل راسيلا ةقفن اهل ممتي ال نأ

 ببسلا لدبتم زاوجل اًمزال نوكي ال بجاوب سيل ام ريدقتو ءاًنيشف اًنيش بجت ةقفنلا نأل : :ش (بجت

 . مكاحلا مکح هیق ة مكحنف اًمزال نكي مل اذإف ءهبوجو لبق بج ولا

V€ 



 الف كلذب هتبلاطو اهيلع جوزلا قفني مل ةدم تضم اذإو . اهقح مامتب ةبلاطمل ا اهل هلاح لدبت ادإف
 اهل يضقيف « اهنم رادقم ىلع جوزلا تحلاص وأ ء ةقفنلا اهل ضرف يضاقلا نوكي نأ الإ اهل ءيش
 بوجولا مكحتسي الف لبق نم رم ام ىلع اندنع ضوعب تسيلو ةلص ةقفنلا نأل ؛ ىضم ام ةقفنب

 حلصلاو .ضبقلا وهو « دكؤمب الإ كلملا بجوت ال ةبهلاك « ءاضقلاب الإ اهيف

 :ش (اهقح مامتب ةبلاطملا اهل) :م رسوم راص نأب جوزلا لاح يأ :ش ( هلاح لدبت اذإف) :م
 رسعملا لثم كلذو «همكح ررقتي الف «بوجولا لبق ضرف هنأل « مامتإلا عني ال قباسلا ضرفلاو

 . راسعإلا لاوزل لاملاب ريفكتلا هيلع بجي رسيأ مث «ةرافكلا موص يف عرشف « هنيي يف ثنح اذإ

 :ش (كلذب هتبلاطو) ةدملا هذه يف ةأرملا ىلع يأ :ش (اهيلع جوزلا قضني مل ةدم تضم اذإو) :م
 ريصت ال ةقفنلا نأل ؛اندنع ينعي :ش ( اهل ءيش الف) :م ةقفنلا نم اهل ناك اب جوزلا تبلاطو يأ
 . براقألا ةقفنك « ةدملا يضم اتيد

 نأ هلصاح « اهل ءيش الف هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( ةقفنلا اهل ضرف يضاقلا نوكي نأ الإ) :م
 وه رخآلاو ءاهل ةقفنلا ىضاقلا ضرفب :امهدحأ «نيئيش دحأب الإ ةمذلا يف اتيد ريصت ال ةقفنلا
 . ةياور يف دمحأ لاق هبو «ةقفنلا نم يأ :ش (اهنم رادقم ىلع جوزلا تحلاص وآ) :م هلوق

 ول كلام دنع الإ ضارت الو ءاضق الب ايد ريصت : -ةياور يف- دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو

 لوقلاف ‹قافنإلا يعدي جوزلاو ءاهيلع قفني مل هنأ هيلع تعداو « ءيلم وهو « نينس هدنع تماقأ

 حصألا يف « يعفاشلاو كلام دنع اهتقفن تطقس «هعم تلكأ ول امأ . هتبيغ يفاذكو «هنيي عم هل
 . «جاهنملا» يف هركذ

 :م هرخآ ىلإ اهل ضرف يضاقلا نوكي نأ الإ هلوق ةجيتن هذه :ش (ىضم ام ةقفنب اهل يضقيف) :م
 ضوعب تسيلو) :م ةلص ةقفنلا نأ كلذ نايب اهل ءيش الف : هلوقل ليلعت اذه :ش ( ةلص ةقفنلا نأل)
 يف ليلدلا نم هركذ ام ىلإ هب راشأ :ش (لبق نم رم ام ىلع) :م هعم نمو يعفاشلل اًقالخ :ش (اندنع

 . يزارتألا هلاق اذك ءاهل ةقفن الف ءاهب عتمتسي ال ةريغص تناك نإو « هلوق

 ضوع نع ناضوعلا عمتجي الو «كلملا نع ضوع رهملا نأ : هلوق هب ديري : لمكألا لاقو
 اًضوع نوكي نأ يفاني ال نكل «عضبلا نع ضوعب تسيل اهنأ ىلع لدي مدقت ام ليق نإف .دحاو
 نإف . اًضوع كلملا كلاملا ىلع بجوي ال كلذو «هكلم يف اًقرصت اهيلع مايقلاو اهب عاتمتسالا نع
 بجي هنأش اذه امو «نيهجو نم ةلص اهنأب بيجأ ٠ بتاكملا ىلع تبجو امل ٠ ةلص تناك ول : ليق

 الإ) ؛م ةقفنلا يف يأ :ش (اهيف بوجولا مكحتسي الف) :م ةلص اهنأ تبث اذإو جارخلاك بتاكملا ىلع

 . يضاقلا ءاضقب يأ :ش (ءاضقلاب

 ءيش ىلع هعم ةأرملا حلص يأ :ش (حلصلاو «ضبقلا وهو دكؤمب الإ كلملا بجوت ال ةبهلاك) م
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 نإو . ضوع هنأل «رهملا فالخب «ىضاقلا ةيالو نم ىوقأ هسفن ىلع هتيالو نأل؛ ءاضقلا ةلزنم

 ؛ هتجوز تئام اذإ اذكو . ةقفنلا تطقس « رهش ىضمو « ةقفنلاب هيلع ىضق ام دعب جوزلا تام

 - يعفاشلا لاقو . ضبقلا لبق توملاب لطبت ةبهلاك .توملاب طقست تالصلاو ‹ ةلص ةقفنلا نأل

 ءنويدلا رئاسك راصف « هدنع ضوع هنأل توملاب طقست الو « ءاضقلا لبق اتيد ريصت : - هللا همحر

 ةنسلا ةقفن اهفلسأ نإو . هانيب دق هباوجو

 ام قوف ةقفنلاب مزتلي نأ هل نأل :ش (يضاقلا ةيالو نم ىوقأ هسفن ىلع هتيالو نأل ؛ ءاضقلا ةلزنم) :م

 : هلوقب :ش (رهملا فالخب) :م ىلوأ لب ءاضقلا ةلرنب ةحلصم ناكف «فورعم اب يضاقلا همزتلي

 (ضوع) :م[. . .] هبوجو نأل يأ :ش (هنأل) :م ضارت الو ءاضق الب بجي ثيح ضوعب تسیلو

 . لثملا رهم همزلي اهنع تام وأ اهب لخدف ارهم اهل مسي ملو اهجوزت اذإ هنأ ىرت الأ :ش

 ةمئألل افالخ :ش (ةقفتلا تطقس رهش ىضمو ةقفنلاب هيلع ىضق ام دعب جوزلا تام نإو) :م

 ‹ جوزلا ىلع هنأ ةنادتسالاب رمؤي ملو ‹ ةقفنلااهل ضرفاذإ اذه : يكاكلا لاق . ةثالشلا

 هنأ فاصخلا ركذو .«رصتخملا »يف ديهشلا مكاحلا هركذ . لطبي ال ءامهدحأ تام مث «تنادتساف

 ءاهيلع ةيالو يضاقللو « يضاقلا رمأب اهتنادتسا نأل « رصتخملا» يف هركذ ام حيحصلاو . لطبي

 يف كلذكو انههاذك .امهدحأ توب طقسي ال :هيفو .هسفنب جوزلا ةنادتسا ةلزنب تناكف

 وهو طقست ال ةياور يف « نيتياور ىلعف . قالطلاب طقست له ةنادتسملا نويدلا نأ ىنعي «قالطلا

 . ةريحخذلا» يف اذ حيحصلا

 :ش (توم اب لطبت ةبهلاك «توملاب طقست تالصلاو  ةلص ةقفنلا نأل ؛ هتجوز تتام اذإ اذكو) :م

 ةقفنلاو ضبقلاب ةدكأتم ةبهلا ليق نإف :ش ( ضبقلا لبق) :م هل بوهوملا توجب وأ بهاولا توب يأ

 نإو : « حاضيإلا» يف لاق :انلق . ضيبقلاب ةدكأتلا ةبهلاك طقست ال نأ يغبنيف ءءاضقلا دعب ةدكآأتم

 . ىهتنا «توملاب لطبت تالصلاو «لطبت ال ةلصلا ىنعم نكلو « ءاضقلاب هيلع اًنيد ةقفنلا تراص

 فلسلا نم دحأ لقني مل هنأ اهيف لطبي ال ةلصلا ىنعم نأ ىلع ليلدلا : يكاكلا لاق :تلق

 تمكح دقو« نويدلا رئاسك هتكرت نع اهجارخإب الو « ةدم تضم اذإ اميف ةقفنب ةيصولا فلخلاو

 ال اذه دعبو «نويدلا رئاسك اهولعجو ءاهيلع هقافنإ تركنأ اذإ رثكأ وأ ةنس نيتس ةقفنب ةيعفاشلا

 . مكحلا اذهب نوضري ال يعفاشلا باحصأ نم ةعامجو « هيف ام ىفخي

 رئاسك راصف هدنع ضوع هنأل ؛ توملاب طقست الو ءاضقلا لبق اًنيد ريصت : يعفاشلا لاقو) :م

 يف لاقو «جوزلا ةكرت نم ذخؤت اهنإ: يعفاشلا لاق : «عطقألا حرش» يف لاق :ش (نويدلا

 نإ هلوق ىلع يعفاشلا باوج يأ :ش (هانيب دق هباوجو) :م هلام نم يدؤي نأ دمحم نعو :«لماشلا»

 : هلوقب هركذ ام وهو .اهل ةقفن ال اهب عتمتسي ال ةريغص تناك نإو « ةلأسم يف هانيب دق ضوع ةقفنلا

 (ةنسلا ةقفن اهفلسأ نإو) :م دحاو ضوع نع ناضوعلا عمتجي ال كلملا نع ضوع رهملا يف انلو
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 -هللا امهمحر-فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع اذهو . ءيشب اهنم عجرتسي مل « تام مث اهلجع يأ

 - يعفاشلا لوق وهو .جوزلل يقب امو ىضم ام ةقفن اهل بستحي : - هللا همحر - دمحم لاقو

 «سابتحالاب هيلع هقحتست امع اًضوع تلجعتسا اهنأل ؛ ةوسكلا فالخلا اذه ىلعو « - هللا همحر
 هنأ امهلو . ةلتاقملا ءاطعو ‹ يضاقلا قزرك « هردقب ضوعلا لطبيف « توم اب قاقحتسالا لطب دقو

 . ةبهلا يف امك اهمكح ءاهتنال توملا دعب تالصلا يف عوجر الو « ضبقلا هب لصتا دقو  ةلص
 اهنآ - هللا همحر - دمحم نعو .عامجإلاب اهنم ءيش درتسي ال كالهتسا ريغ نم تكله ول اذهلو

 ام وأ رهشلا ةقفن تضبق اذإ

 عجرتسي مل) :م جوزلا يأ :ش (تام مث اهلجع يأ ) :م هلوقب فنصملا هرسفو « يرودقلا ظفل اذه :ش

 . ءيشب ةأرملا ىلع عجري مل يأ :ش (ءيشب اهنم

 ملو :ش (-هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع) :م عاجرتسالا مدع يأ :ش (اذهو) :م

 تاقفنلا باتك يف فاصخلا ركذو « ةراشإلا مساب اذهو فنصملا لاق كلذلف يرودقلا اذه ركذي

 رکذ كلذكو « ةفينح يبأ فالخ ركذي ملو « -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نيب فالخلا

 وأ ةمئاق تناك ءاوسو «ءةقفنلاك ةوسكلاف ءةأرملا تتام ول فالخلا اذكو ««هاواتف» يف يجلاولولا
 لاق هبو :ش ( يعفاشلا لوق وهو جوزلل يقب امو ىضم ام ةقفن اهل بستحب : دمحم لاقو) :م .ةكلاه

 يفاذكو «قافتالاب دري ال كلاهلا يفو« كلهتسملاو يقابلادرتو : «معئادبلا» يفو .دمحأ

 ةقفن يفو .ءاوس لوخدلا لبق قالطلاو توملا هيفو «٠ ةريخذلا»و < «يضاقلا بدآ»و ««عيبانيلا»

 درتسيال :ليقف ءاوفلتخا ةيضقألا حرش يفو«كلذك باوجلاف « جوزلا تام اذإ ةقلطملا

 . هتوم يف ةمئاق ةدعلا نأل «قافتالاب

 اذإ :ش (ةوسكلا) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا فالحل ا يأ :ش (فالخلا اذه ىلعو) :م

 ببسل يأ :ش (سابتحالاب هيلع هقحتست امع اًضوع تلجعتسا اهنأل) :م تام مث ةنساهلجعأ

 هيلع هقحتست تناك يذلا وهو :ش (ضوعلا لطبيف « توملاب قاقحتسالا لطب دقو) :م سابتحالا

 قزرك) :م جوزتلا لبق تامف ءاهجوزتيل ةقفنلا ىطعأ اذإ امك ردقب يأ :ش (هردقب) :م سابتحالاب
 :م كلذ باسحب يقب اميف دريو ةدملا مات لبق تام مث « ةدم قزر يضاقلا ذخآ يأ :ش (يضاقلا

 . ةدملا نم يقب اميف مهنم درتسي ةدمل ا مامت لبق ءاوتام مث ةدم مهقازرأ اورخأ اذإ :ش (ةلتاقملا ءاطعو)

 يف عوجر الو ‹ ضبقلا هب لصتا دقو « ةلص هنأ) :مدمحمو ةفينح يبأالو يأ :ش (امهلو) :م

 ريغ نم) :م ةقفنلا يأ :ش ( تكله ول اذهلو ءةبهلا يف امك ءاهمكح ءاهتنال ؛توملا دعب تالصلا

 . مهريغو انتمئأ نيب :ش (عامجإلاب) :م ةقفنلا نم يأ :ش (اهنم ءيش درتسي ال كالهتسا

 ام وأ رهشلا ةقفن تضبق اذإ اهنأ) :م هنع متسر نبا اهاور دمحم نعو يأ :ش (دمحم نعو) :م
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 اهتقفنف « ةرح دبعلا جوزت اذإو .لاحلا مكح يف راصف « ريسي هنأل.؛ ءيشب اهنم عجرتسي ال « هنود

 دقو « هببس دوجول هتمذ يف بجو نيد هنآل « هالوم نذإب جوزت اذإ هانعمو « اهيف عاب هيلع نيد

 نأل ؛ يدفي نأ هلو . رجاتلا دبعلا يف ةراختلا نيدك «هتبقرب قلعتيف ىلوملا قح يف هبوجو رهظ

 ‹ ةبقرلا نيع يف ال ةقفنلا يف اهقح

 (لاحلا مكح يف راصف «ريسي) :م هنود ام وأ رهشلا نأل يأ :ش (هنأل ؛ ءيشب اهنم عجرتسي ال « هنود

 ةقفن كلذكف «درتست ال لاجل ا ةقفن نأ ينعي ‹يضاقلا مكح يف هنود امو رهشلا راص يأ :ش

 رهش ةقفن رادقم اهنم كرت رهش نم رثكأ ناك نإو . لاحلا مكح يف: خسنلا ضعب يفو «رهشلا
 . كلذ ىلع داز ام اهتک رت نم درتسیو اناسحتسا

 هذهو «ةرحلا ةقفن يف دبعلا عابي يأ :ش (اهيف عابي هيلع نيد اهتقفنف « ةرح دبعلا جوزت اذإو) م

 يأ :ش (جوزت اذإ) :م مالكلا اذه ىنعم يأ :ش (هانعمو) :م : فنصملا لاقو « يرودقلا لئاسم نم

 ءدقعلا حصي ال ءهالوم نذإ ريغب جوزت اذإ هنأل ؛ ريسفتلا اذهب هرسف امنإو :ش (هالوم نذإب) :م دبعلا

 هللا ءاش نإ ءيجي ام ىلع ةنونيبلا لبق ةقفنلا قحتست ال ةمأ تناك اذإ ةأرملا نأل « ةرحل اب ديق اغنإو

 نم ةقفنلا نأل :ش (هتمذ يف بجو نيد) :م قافتالا رابتعاب هركذ « ةقفنلا نأل يأ :ش (هنأل) :م ىلاعت

 رهظ دقو) :م دقعلا وهو :ش (هببس دوجول) :م نيدلاك كولمملاو رحلا اهيف يوتسيف « دقعلا ماكحأ

 قلعتيف) :م هيلع ةقفنلا بوجوب اًيضار ناكو « هنذإب ناك ببسلا نأل :ش (ىلوملا قح يف هبوجو
 . هتبقرب نويدلا قلعتت «نوذأملا :ش (رجاتلا دبعلا يف ةراجتلا نيدك) :م دبعلا ةبق رب يأ :ش (هتبقرب

 قح يأ :ش (اهقح نأل) :م ىلوملا هيدقي نأ يأ :ش ( يدفي نأ) :م ىلوملل يأ :ش (هلو) :م

 يف اهقح ىقبي ال اهتقفن ىلوملا اهافوأ اذإف .دبعلا ةبقر يأ :ش (ةبقرلا نيع يف ال ةقفنلا يف) :م ةأرملا

 وأ ةرحب ىلوملا نذإب اهجوزت اذإ «بتاكملاو ربدملا يف مكاحلااذكو «دبعلا عابي الف كلذ دعب ةقفنلا

 ال امهنأل «رهملاو ةقفنلا يف ناعابي ال امهنكلو « امهيلع ةقفنلا بجت ثيح ءةنونيبلا دعب ةمأ

 عمتجاو « ةقفنلا يف دبعلا عيب اذإ مث . ةياعسلاب نارمؤي لب « كلم ىلإ كلم نم لقنلا ناعمتجي

 . اًضيأ عابي ىرخأ ةرم ةقفنلا هيلع

 الإ «ةرم دعب ةرم هيف عابي ام دبعلا نويد نم ءيش يف سيلو : يسخرسلا ةمئألا سمش لاق

 اذإ : هاواتف يف يحل اولولا لاقو «ثداح نيد مكح يف كلذف « نامزلا يضمب اهبوجو ددجتي ةقفتلا

 رخأتي لب « ىرخأ ةرم عابيال ‹رهملا لكب نمثلا في مل نإف « رهملا نم ءيش يقب وأ ةرم رهملا يف عيب

 . قتعلا دعب ام ىلإ

 هنأ «ةمأ نم دلو ربدملا وأ دبعلل ناك اذإ : يسخرسلل هحرشو ديهشلا مكاحلل «يفاكلا» يفو

 نوكي اهدلوف «ةرح تناك نإو ءاهالومل كلم دلولاف ءةمأ تناك نإ اهنأل ؛دلولا ةقفن هيلع نكي مل

 ال بتاكملا كلذكو «هنم يبنجأ هدلو نأل ؛هالوم ىلعالو رح ىلع ةك ولم ةقفن بج الو ارح
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 اهالوم اهأوبف ةمأ رحلا جوزت نإو . ةلص اهنأل حيحصلا يف لتق اذإ اذكو « تطقس دبعلا تام ولو

 «سابتحالا مدعل اهل ةقفن الف اهئوبي مل نإو «سابتحالا ققحت هنأل ؛ ةقفنلا هيلعف «الزنم هعم

 . ىنعملااذهل «ةمأ وأ ةرح ةأرملا تناك ءاوس «هدلو ةققن هيلع بج

 دنع ةقفنلا يف دبعلا عابي ال نكل « دبعلا ىلع ةقفنلا بوجو يف ةعبرألا ةمئألا تقفتاو
 يقو «هديس ىلع دمحأ دنعو ىعفاشلا دنع ةقرفلا يف رايخلا اهل تبثيو «دمحأو يعفاشلا

 . هبسک يف : ةياور

 دعب عبتي «دبعلا ىلع لوق يفو« لوق يف هديس ىلع بستكملا زيمت يفو :“هيبنتلا» يفو
 نإ خسفت نأ اهلو هدي يفاميف ةراجتلا يف هل نوذأملا يفو «هبسك يف بستكملا يفو «قتعلا

 . تءاش

 نذإب جوزت يذلا تام ول يآ « تطقس دبعلا تام ول يأ :ش (تطقس دبعلا تام ولو) م
 يأ :ش (اذكو) :م ءافيتسالا لحم تاوفل كلذ نم ءيشب ىلوملا ذخاؤي الو « ةقفنلا تطقس ىلوملا
 دقواذه ىوس وأ لجأ الو هلجأب تيم لوتقملا نأل دبعلا يأ :ش ( لتق اذإ) :م ةقفنلا طقست اذكو

 . هعضوم يف فرع

 لاق .هتميق ىلإ لقتني : لاق هنأل « يخركلا لوق نع ازارتحا هب ديق :ش ( حيحصلا يف) :م
 (ةلص) :م ةقفنلا نأل يأ :ش (اهنأل) :م توم اب طوقسلا حيحصلاو ٠ حيحصب سيل اذه : يرودقلا

 . توم اب لطبتف :ش

 نِإو : خسنلا ضعب يفو :ش (ةقفتلا هيلعف «الزنم هعم اهالوم اهأوبف ةمأ رحلا جوزت نإو) :م
 وأ «رح تحت ةمألا نوكت نأ نيب فلتخي ال مكحلا نأل ءهمومعل ىلوأاذهو . ةمأ لجرلا جوزت

 :م ةقفنلا بجتف :ش (سابتحالا ققحت هنآل) :م «يفاكلا» رصتخم يف ديهشلا مكاحلا هيلع صن «دبع

 . جوزلا لبق نم يأ :ش (سابتحالا مدعل اهل ةقفن الف اهئوبي مل نإو)

 نأ ىغبنيف « اهقادصل اهسفن ةرحلا سابتحاك ناكف « اعرش هل قحي ىلوملا سابتحا : ليق نإف
 ٠ . طقسيال

 عنتما نيح جوزلا نع سابتحالا توف اهقادصل ةرحلا سابتحا يف نأل ؛ كلذك سيل :انلق
 . جوزلا لبق نم سيل تيوفتلا انهو ءاهقادص ءادأ نع

 نأ يهو ءاهآوبف : هلوقل ريسفت اذه :ش (اهمدختسي الو هلزنم يف هنيبو اهنيب يلخب نأ ةئوبتلاو) :م

 ىلع اًمطع بصنلاب وهو «ةمألا يأ ءاهمدختسي الو « هلزنم يف دبعلا نيبو هتمأ نيب ىلوملا يلخي
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 يف رم ام ىلع ةمزال ريغ ةئوبتلاو ‹« سابتحالا تاف هنأل ؛ ةقفنلا تطقس ةئوبتلا دعب اهمدختسا ولو

 اهمدختسب مل هنأل ؛ ةقفنلا طقست ال « اهمدختسي نأ ريغ نم اًنايحأ ةيراجلا هتمدخ ولو . حاكنلا

 باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو « ةمألاك اذه يف دلولا مأو ةربدملاو ءادادرتسا نوكيل

 هنأل ؛ ةقفنلا تطقس ةئوبتلا دعب) :م ةمأ ىلوملا مدختسا ولو يأ :ش (اهمدختسا ولو) :م يلخي نأ هلوق

 باب يف يأ :ش (حاكنلا يف رم ام ىلع ةمزال ريغ ةئوبتلاو) :م ءيشب بجي الف :ش ( سابتحالا تاف

 لزي مل ىلوملا قح نأل كلذ هل ناك « اهمدختسي نأ هل ادب مث « اهئوبأ : لاق ثيح « قيقرلا حاكن

 . حاكنلاب لزي مل امك ةئوبتلاب

 نوكيل اهمدختسي مل هنأل ؛ ةقفنلا طقست ال «ءاهمدختسي نأ ريغ نم اًنايحأ ةيراجل ا هتمدخ ولو) :م

 دلولا مأو ةربدملاو) :م ىلوملا مادختسا ريغ نم ةيراجلا نم ةمدخلا تناكو < ةئوبتلل يأ :ش (ادادرتسا

 لبق « اهل ةقفن ال ةمألا نأ امك ينعي :ش (ةمألاك) :م ةقفنلا بوجو مدع يف يأ :ش ( اذه يف

 اهل بجت ثيح «ةبتاكملا فالخب «ةئوبتلا لبق امهل ةقفن ال دلولا مأو ةربدملا كلذكف « ةئوبتلا

 الو ءاهمدختسي نأ هل سيل ديسلا نأل ؛ ةئوبتلا طرتشت الو ءةملاظ هنم اهسفن سبحت ملاذإ «ةقفنلا

 وأ ةوسكلا تعاض ولف ءةباتكلاب اهعفانمو اهسفنب صخأ تراص اهنأل «جوزلا نم اهعنم كلي
 . مراحملا فالخب تقولا يضي ىتح ددجي مل «تقرس وأ ةقفنلا

 يف ةجاحل اب ةردقم ريغ اهنإف « ةجوزلا فآلخب «ةجاحلاب ةردقم مراحملا ةقفن نأ : قرفلاو

 جوزلا ناك اذإ مهئانغ عم مهل ضرفيال هنأل ؛ مراحملا فالخب ىنخلا عم اهذخأت ىتح ءاهقح

 . لعفي ال « ضرفلا ةأرملا تبلطو « ةدئام بحاص

 : جوزلا لاق ولو . هيلع ضرفاذك هيلع ينيدتسا : يضاقلا لوق : «لمكألا ةنازخ» يفو

 فتكي ملو «ةدح ىلع شارف اهل نوكي نأ يغبنيو « يلع لقت ملام اًصضرف ريصيال «ينيدتسا
 كلهأل شارفو كل شارف ءاج دقو «ضرملاو ضيحلا يف امهل ريغت دق هنأل ؛امهل دحاو شارفب

 «هنيي عم هل لوقلاف ‹ ةرسعلاو ةرسيلا يف افلتخا ولو . ناطيشلل : عبارلاو « كلفطل شارفو

 . اهنيي عم اهل لوقلا نأ تادايزلا يف دمحم ركذو « روث وبأو يعفاشلا لاق هبو « اهل ةنيبلاو
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 ىنكسلا نأل ؛ كلذ راتخت نأ الإ« هلهأ نم دحأ اهيف سيل « ةدرفم راد يف اهنكسي نأ جوزلا ىلعو

 ًاقح ناكسإلا بجو اذإو « ةقفنلاب انورقم ىلاعت هللا هبجوأ دقو. ةقفنلاك اهل بحتف « اهتيافك نم

 ةرشاعملا نع اهعنميو ءاهعاتم ىلع نمأت ال اهنأل ‹ هب ررضتت اهنأل ؛ هيف اهريغ كرشي نأ هل سيلف اهل

 ؛كلذ راتخت نأ الإ عاتمتسالا نمو «اهجوز عم

 (لصف) :م

 (اهنكسي نأ جوزلا ىلعو) :م ىنكسلا نايب يف عرش ةقفنلا نايب نم غرف الو « لصف اذه يأ:ش

 «هتابارق نم دحأ وأ هتخأو همأك :ش (هلهآ نم دحأ اهيف سيل ةدرفم راد يف) :م هتأرما نكسي يأ :ش

 . ةقفنلاك « اهعم اهريغ كرتي نأ جوزلل سيلف ءاهقح ىنكسلا نأل

 اهل بجقف ءاهتيافك نم ىنكسلا نأل) :ماهعم اهريغ ناكسإ يأ :ش ( كلذ راتخت نأ الإ) :م

 هللا يضر-دوعسم نبا ةءارق يف تبث ام هب دارأ :ش (ةقفنلاب اًنورقم « ىلاعت هللا هبجوأ دقو « ةقفنلاك

 يأ « ٠( ةيآلا : قالطلا) (مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ # : یلاعت هلوق يف - هنع یلاعت

 : لوقي نأ « ةيادهلا» بحاص جاتحي ناك ام : يزارتألا لاقو . هنوقيطت ام ينعي «مكتقاط نم

 ىلع رصتقا ولف «مكحلا يف نارقلا ىلع لدي ال مظنلا يف نارقلا نأل «ةقفنلاب اتورقم هللا هبجوأ

 يف نكي مل هنأل؛ردجأو ىلوأ ناكل مالكلا اذه نع وه رصتقا ول :تلق . ىهتنا «نهونكسأ : هلوق

 نبا ةءارق رهاظ بسحب هركذ اغإو ؟ ال وأ مكحلا يف نارقلا بجوي له مظنلا يف ثحبلا ردص

 . نييلوصألا نيب اًقالخ اذه يف نأ ىلع -هنع هللا يضر- دوعسم

 ررضتت اهنأل ؛ هيف اهريغ كرشي نأ هل سيلف « اهل اقح) :م هنوك لاح :ش (ناكسإلا بجو اذإو) :م

 يأ :ش (اهنعيو) :م اهتيب ثاثأو :ش ( اهعاتم ىلع نمأت ال اهنأل) :م اهعم ريغلا ناكسإب يآ :ش (هب

 نمو) :م اهيلع بوقارلا لثم ىقبي ريغلا نأل :ش (اهجوز عم ةرشاعملا نع) :م اهعم ريغلا ناكسإ

 نأ يغبني ال عامجلا مهفيال «ادج ريغص كانه ناك اذإ : ليقو . هيعاودو عامجلاب :ش ( عاتمتسالا

 «هراد نم تیب يف اهنكسأ نإو «دحاو تيب يف ةمأ عم اهكسمي نأ هل سيل : «ىواتفلا» يفو . عني

 نأ هلف ‹« ةعاس لك يف اهمادختسا ىلإ جاتحي هنأ حيحصلاو . كلذ هل زاج « تيب يف ةمألاو

 . هتمأ ةرضحبب اهعماجي نأ هركي نكل « ةرورضلل اهعم اهنكسي

 عماذكو . نهعم ةولخلا حصتو « نهؤطو هل لحي « مدخلا نم ةرشع هعم :«ةنازخلا» يفو

 ‹ يضاقلا دنع ةأرملا تكش : فاصخلل «يضاقلا بدأ نع «ىواتفلا ةصالخ» يف لقنو .اهترض

 ناک نإ ملعي مل نإو «هرجز هب ملع نإ ‹ نیحلاص موق دنع اهنکسي نأ تباطف « اهبرضي جوزلا نأ
 وأ نيحلاص اونوكي مل نِإو هرجز تکش امک هوربخأ نإ مهلأسي نکل «هیف اهرقأ نیحلاص ناریج
 ريغلا ناكسإ ةأرملا راتخت يأ :ش (كلذ راتخت نأ الإ) :م نيحلاص موق دنع ناكسإلاب هرمأ هيلإ نولييب
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 ولو . اني ال ؛ اهعم هنكسينأ هل سيلف « اهريغ نم دلو هل ناک نِإو . اهقح صاقتناب تيضر اهنآل
 اهيدلاو عنمي نأ هلو « لصح دق دوصقملا نأل ؛ اهافك « قلغ هلو  درفم رادلا نم تيب يف اهنكسأ

 الو ‹ هكلم لوخد نم عنملا قح هلف « هكلم لزنملا نأل ؛اهيلع لوخدلا نم اهلهأو هريغ نم اهدلوو

 كلذ يف هل سيلو ‹ محرلا ةعيطق نم هيف امل « اوراتخا تقو يأ يف اهمالكو اهيلإ رظنلا نم مهعنمي
 يف ةنتفلا نأل ؛ماودلاو رارقلا نم مهعنمي اغإ «مالكلاو لوخدلا نم مهعنمي ال: ليقو .ررض

 اهيلع لوخدلا نم اهعنمي الو  نيدلاولا ىلإ جورخلا نم اهعنمي ال :ليقو . مالكلا ليوطتو ثابللا

 . حيحصلا وهو « ةرم ةنسب ريدقتلا مراحملا نم امهريغ يفو . ةعمج لك يف

 اهل ىقبي ال اهقح تطقسأ اذإف ءاهقحل ناك عنملا نأل :ش (اهقح صاقتناب تيضر اهنأل) :م اهعم

 . مالک

 يأ :ش (هنکسي نأ هل سیلف) :م هعم يتلا هتأرما ريغ نم يأ :ش (اهریغ نم دلو هل ناک ناو) :م

 تيب يف) :م هتأرما يأ :ش (اهنكسأ ولو) :م ررضتت اهنأل :هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انيب امل اهعم) :م هدلو

 نع «ىواتفلا» ىف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو :ش (لصح دق دوصقملا نأل اهافك ‹ قلغ هلو «درفم رادلا نم

 بلطت نأ اهل نكي مل اهنم اّيب اهل غرف دقو « توي رادلا يف ناك اذإ : لاق هنأ «فاكسإلا ركب يبأ

 عمي نأ) :م جوزلل يأ :ش (هلو) :م هتهارك ريغ نم اهعماجي نأ هنكمب ذئنيح هنأل «رخآ اتيب جوزلا نم
 (اهيلع لوخدلا نم ) :ماهتبارق :ش (اهلهأو) :م جوزلا اذه ريغ نم يأ :ش (هريغ نم اهدلوو اهيدلاو

 هلف) :م جوزلا كلم يأ :ش (هكلم لزنملا نأل) :م عني نأ هلوقب بوصنم لوخدلاو ةأرملا ىلع يآ :ش

 . هلزانم رئاس يف امك :ش (هكلم لوخد نم عنملا قح

 اهمالك نم اًضيأ مهعني ال يأ :ش (اهمالكو) :م ةأرملا ىلإ يأ :ش (اهيلإ رظنلا نم مهعنمي الو) :م

 :ش (محرلا ةعيطق نم) :م مالكلاو رظنلا نم عنملا يف يأ :ش (هيف امل « اوراتخا تقو يأ يف) :م مهعم

 ةنجلا لخدي ال » : لوقي ايب يبنلا عمس هنآ « معطم نب ريبج نع حيحصلا يف يور امل مارح يهو

 اهعم مهمالكو ءاهيلإ مهرظن يف جوزلل سيل يأ :ش ( ررض كلذ يف هل سيلو) :م « محر عطاق
 . ررض

 (ثابللا يف ةنتفلا نأل ؛ ماودلاو رارقلا نم مهعنمي امنإو مالكلاو لوخدلا نم مهعنمي ال :ليقو) :م

 ليقلاو لاقلا ىلإ يدؤي مالكلا ليوطت نأل :ش (مالكلا ليوطتو) :م ثكملا وهو ثبللا يف يأ :ش

 .اهيلإ نايتأي ال امهنأ لامتحال :ش (نيدلاولا ىلإ جورخلا نم اهعنمي ال :ليقو) :م داسفلاو رشلا جتنيف

 نم اهعنمي الو) :م رئابكلا نم وه يذلا قوقعلااهيف مهوت ءاهيلإ جورخلا نعاهجوز اهعنم اذإف
 هيلعو :ش (ةعمج لك يف) :ماهيلع لوخدلا نماهيدلاو جوزلا عني الو يآ :ش (اهيلع لوخدلا

 :م ةدحاو :ش (ةرم ةنسب ريدقتلا مراحملا نم) :م نيدلاولا ريغ يف يأ :ش (امهريغ يفو) :م ىوتفلا

 يف مرحملا ةرايز نم ةأرملا عني ال : لاق هنإف « لتاقم نب دمحم نع هب زرتحا :ش (حيحصلا وهو)
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 ةقفن لالا كلذ يف يضاقلا ضرف ةيجوزلابو هب فرتعي لجر دي يف لام هلو لجرلا باغ اذإو
 رقأ ال هنأل؛ هب فرتعي ملو « كلذب يضاقلا ملع اذإ اذكو . هيدلاوو راغصلا هدلوو بئاغلا ةجوز
 ريغ نم اهقح جوزلا لام نم ذخأت نأ اهل نأل ؛ اهل ذخألا قح نأ رقأ دقف « ةعيدولابو ةيجوزلاب

 ءانهه اميس ال هسفن تح يف لوبقم ديلا بحاص رارقإو « هاضر
a 

 نماهعني ال : نسحلا نعو .اهلاخو اهمعلاهجورخ « فالخلااذه ىلعو « نيترم وأ ةرم رهشلا

 لك يفاهيلع لوخدلا نماهمراحم عني الو «ثالث وأ نيرهش لك يف براقألا ةرايز
 . ةنونيكلا نم مهعنييو «ةعمج

 (ةيجوزلابو) :م بئاخلل هنأ لاملاب يأ :ش (هب فرتعي لجر دي يف لام هلو لجرلا باغ اذإو) :م
 ةجوز ةقفن لالا كلذ يف يضاقلا ضرف) :م بئاغلا لجرلل ةأرملا هذه نأب اًضيأ فرتعيو يأ :ش
 : رفز لاقو ‹«ثانإلاو ىنمزلاو رابكلا هدالوأ ةقفن ضرفياذكو :ش ( هيدلاوو راغصلا هدلوو بئاغلا
 وأ نويدملا نأل ؛ ةيجوزلابو لاملاب هرارقإ ربتعا امنإو . «عمطقألا حرش » يف اذكء يش هنع ضرفي ال
 نألف « ةيجوزلا ىلعامأ . كلذ نم ءيش ىلع اهتينب لبقت مل لاما وأ ةيجوزلا دحج اذإ «عدوملا
 ‹رظنلاب يضاقلا نم لاغتشالاو ءهيلع حاكنلا تابثإ يف بئاغلا نع مصخب سيل نويدملا وأ عدوملا

 اهتينب لبقي ًالوأ ةفينح وبأ ناكو «رظنلاب رمؤي الف ملعلا دجوي ملو « ةيجوزلاب ملعلا دعب نوكي اغنإ
 . لبقت ال :لاقو عجر مث «ةيجوزلا ىلع

 (كلذب يضاقلا ملع اذإ) :م نيروكذملا ءالؤهل ةقفنلا يضاقلا ضرفياذكو يأ :ش (اذكو) :م
 مل ديلا بحاص نأ لاحلاو يأ :ش ( فرتعي ملو) :م بئاغلل لاملاو ةيجوزلا نم ركذ ام يأ :ش
 رقأ امل ) :م ديلا بحاص نأل يأ :ش (هنأل) :م لاملاو ةيجوزلا نم ركذ امم يأ :ش (هب) :م فرتعي

 اهقح جوزلا لام نم ذخأت نأ اهل نال) :م ةأرملل يأ :ش ( اهل ذخألا قح نأ رق دقف ةعيدولابو ةيجوزلاب

 ام كجوز لام نم يذخ : نايفس يبأ ةأرما دنه ثيدحل جوزلا اضر ريغ نم يأ :ش (هاضر ريغ نم

 . بيرق نع رم دقو . فورعملاب كدلوو كيفكي

 نارقمامهو « بئاغلل اعدوم وأ اًيرغ نيدلا بحاص رضح ولام اذه ىلع لكشي : ليق نإف
 . نيدلاو ةعيدولا نم هنيد ءاضقب يضاقلا هرمأي ال .بئاغلا ىلع نيدلاب

 ءاقبإب هل رظن ءالؤهل قافنإلاب رمألا ىفو «هل رظنأ وه اب بئاغلا قح يف رمأي يضاقلا نإ :انلق
 . ريغلا لوقب هيلع ءاضق وه لب ‹ هکلم ءاقب هيف سیل هنید ءاضق يف انل هکلم

 : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش (هسفن قح يف لوبقم ديلا بحاص رارقإو) :م

 وهو ءديلا بحاص رارقإو : هلوقب باجأف «بئاغلا ىلع رارقإ هنأل ؛ هرارقإ حصي ال نأ يغبني
 اميس ال ) :م «بئاغلا ىلع قح يهو «هدي ةلازإب رقأ هنأل هسفن قح يف لوبقم « ةعيدولا هدنع يذلا
 ءام ةملكو يسلا نم بكرم وهو ءانهه اًصوصخ هانعم اميسو « ةلأسملا هذه يف يأ :ش ( انهه
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 ‹ هيلع ةيجوزلا تابثإ يف مصخب سيل عدوملا نأل ؛هيف ةأرملا ةنيب لبقت ال نيرمألا دحأركنآ ول هنإف

 ناك اذإ اذكو . بئاغلا ىلإ ىدعت هقح يف تبث اذإف. بئاغلا قوقح تابثإ يف مصخ ةأرملا الو

 وأ مهارد« اهقح سنج نم لاملا ناك اذإ هلك اذهو« نيدلا يف باوجلا اذكو « ةبراضم هدي يف لاملا

 ؛هيف ةقفنلا ضرفت ال « هسنج فالخ نم ناك اذإ امأ . اهقح سنج نم ةوسك وأ« ًاماعط وأ « ريناند

 عابي ال هنأف - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع امأ. قافتالاب بئاغلا لام عابي الو « عيبلا ىلإ جاتحي هنأل

 امهدنع امأو. بئاغلا ىلع اذكو . رضاحلا ىلع

 هارجم يرجي هدعب مسالاو « ءايلا يف ءايلا تمغدأو ءاي واولا تبلق « ىوّس هلص« ليلا يسلاو

 ابوصنم ءيجيو « ةلوصوم ام تناك اذإ فوذحم ًأدتبمل اربخ اًعوفرم ءيجيو « ةدئاز ام تناك اذإ

 ‹ هل لضفأ وهام تابثإب نكلو « جارخإلل اًضيأ اميس الو « جارخإلل الإ نآلا ىنعمب ءانئتسالاب

 هنايب كلذك اذهف ‹ مهماركإ نم غلبأو رثكأ ديز ماركإ نأ ينعي ءاديز اميس ال موقلا ينمركأ : لوقت
 :مقحلا ركنأ اذإ ةنيبلا هيلع ليقو « هسفن قح يف لوبقم عضاوملا رئاس يف ديلا بحاص رارقإ نأ

 . ديلا بحاص نإف يأ :ش (هنإف)

 دحأ يف يأ :ش ( هيف ةأرملا ةنيب لبقت ال) :م ةيجوزلا وأ ةعيدولا يأ :ش (نيرمألا دحأ ركنأ ول) :م

 ةيجوزلا تابثإ يف مصخب سيل عدوملا نأل) :م عمست الف ةيجوزلل تناك اذإ اهتماقإ نأل ؛نيرمألا

 تسيل ةأرملا نأل « اًضيأ عمست الف ةعيدولا تابثإل اهتماقإ تناك نإو « بئاغلا ىلع يأ :ش (هيلع

 يأ :ش (هقح يف تبث اذإف «بئاغلا قوقح تابثإ يف مصخ ةأرملا الو) :م : هلوق ىنعم وهو « مصخب

 جات لاق . هكلمب رقأ ام هنوكل :ش (بئاغلا ىلإ ىدعت) :م هقح يف هسفن ىلع هرارقإب تبث اذإف

 . هريغ ىلإ ىدعتت مث «هقح يف ةيناضمرلا تبثت « ناضمر لالهب درفنملاك : ةعيرشلا

 يف يأ :ش (هدي يف لاما ناك اذإ) :م نيروكذملل ةقفنلا يضاقلا ضرفي اذكو يأ :ش (اذكو) :م

 (نيدلا يف باوجلا اذكو) :م هيف لمعيل هبراض لام لا بحاص ناك نأب :ش (ةبراضم) :م ديلا بحاص دي

 ضرف « ةيجوزلاو نيدلاب فرتعاف «يضاقلا دنع بئاغلا اهجوز مرغ ةأرملا ترضح اذإ ينعي :ش

 ةقفنلا يضاقلا ضرف نم انلق يذلا اذه يأ :ش (هلك اذهو) :م الف امهدحأ دحج نإو ةقفنلا يضاقلا

 :م ةأرملا قح يأ :ش (اهقح سنج نم لاما ناك اذإ) :م هلك لاملاو ةيجوزلاب ديلا بحاص فارتعا دنع

 ام سنج يأ :ش (اهقح سنج نم) :م ةوسك ناك وأ يأ :ش (ةوسك وأ اًماعط وأ ريناند وأ مهارد)

 . قحتسملا اهقح سنج اهنأل ؛ ةوسكلا اهيف ينعي «ةأرملا اهلثم ىسكي

 م ضورعلاو دبعلاو رادلاك اهقح سنج فالحخ نم يآ :ش (هسنج فالخ نم ناک اذإ امأ) م

 دنع امأ) :م انباحصأ دنع :ش (قافتالاب بئاغلا لام عابي الو « عيبلا ىلإ جاتحي هنأل ؛هيف ةقفنلا ضرفت ال)

 نأل ؛ هلام عيبي نأ يضاقلل ناك ام ًارضاح ناك ول ينعي :ش ( رضاحلا ىلع عابي ال هنإف « ةفينح يبأ

 قيرطب اًبئاغ ناك اذإف .هدنع لطاب غلابلا لقاعلا ىلع رجحلاو « رجحلا هجو ىلع يضاقلا عيب

 :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع امأو بئاغلا ىلع اذكو ):م : هلوق ىنعم وهو « ىلوألا
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 فرعي ال هنأل ؛ بئاغلا ىلع ىضقي ال « هعانتما فرعي هنأل ؛ رضاحلا ىلع ىضقي ناك نإ هنألف

 ‹ جوزلا اهقلط وأ ةقفنلا تفوتسا ابر اهنأل ؛ بئاغلل ارظن اهب ًاليفك اهنم ذخأيو: لاق . هعانتما

 ملعن ال اولوقي ملو « ةنيبلاب روضح ةثرو نيب مسق اذإ ثاريملا نيبو اذه نيب قرف « اهتدع تضقناو

 هب لوفكملا كانه نأل -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ليفكلا مهنم ذخؤب ال ثيح « رخآًاثراو هل

 ًارظن ةقفنلا اهاطعأ ام لجو زع هللاب اهفلحيف « جوزلا وهو « مولعم انههو . حصي الف لوهجم

 . بئاغلل

 :م :هلوق ىنعم وهو « هيلع يذلا قتحلا نم هعانتما تبث اذإ :ش (رضاحلا ىلع يضقي ناك نإ هنألف)

 . هعانتما لجأل يضقيف :ش ( هعانتما فرعي هنأل)

 فرعي ال هنأل) :م هيلع يضقي ال انإو «ناك ربخ :ش (بئاغلا ىلع يضقي ال) :م: هلوقو

 الو « اًتاسحتسا ةفينح يبأ دنع بئاخلا دلولا ضورع عيب نيوبألل زوجي ال نكلو :ش (هعانتما

 . (ةفحتلا» يف اذك فورعملاب امهسفنأ يف نافرصيو « يضاقلا هل ضرعتي

 :م ةقفنلاب يأ :ش (اهب ًاليفك) :م ةآرملا نم يأ :ش (اهنم ذخأيو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 بدأ يف هركذ هل زاج « هذخأي مل نإو « نسحأ اذهو : يسخرسلا لاقو :ش (بئاغلل رظن)

 يضاقلا نكلو . بئاغلل اًرظن ليفكلا حيحصلاو : ديهشلا ردصلا لاقو . فاصخلل يضاقلا

 سبلت عمو . بيغي نأ لبق ءاهتقفن اهيطعي نأ زوجي نأ ةقفنلا اهطعي مل اهجوز نأ ىلع ًالوأ اهفلحي
 (اهنأل) :م ًاليفك اهنم ذخأو ةقفنلا اهاطعأ تفلح اذإ مث ءاًّيناث ةقفنلا ذخأيف «يضاقلا ىلع رمألا

 مث ءاتیش قحتست الف :ش (اهتدع تضقناو جوزلا اهقلط وأ ةقفنلا تفوتسا امبر) :م ةأرملا نأل يأ :ش

 عماوج يف هركذ « اًتاسحتسا ربجي فسوي يبأ دنعو .دمحم دنع ربجي الو « حصت ةقفنلاب ةلافكلا

 دنع رهش ىلع وهف نامضلا قلطأ نإف « اًقالخ ركذي ملو . ةلافكلا حصت : «ةنازخلا» يفو . هقفلا

 لك دنع اذكو «دحاو رهش ىلع وهف «رهش لك نمض نإف « ايقاب حاكنلا ماد ام دبألا ىلع دمحم
 ءادبأ همزلي : فسوي وبأ لاقو . يناثلا رهشلا يف همزلي مل ءرهشلا يضم دعب عجر نإف ءرهش

 رهش لك ةقفن اهل ناك نإ حاكنلا ةقفن اهنأل ؛ ةدعلا ةقفن ليفكلا مزلي اهقلط ولو « هعوجر حصألاو

 هبشأ امو ادبأ لاق ولاذكو « كلذ همزل هتنس ةقفنب لفك نإف «دحاو رهش ةقفن نع تحص هتأربأف

 :ش (ثاريملا نيبو) :مانه ليفكلا ذخأ نيب يأ :ش (اذه نيب) :م قرف ةفينح وبأ يآ :ش (قرف) : م . هب

 نيرضاح يأ :ش (روضح ةثرو نيب) :م ثاريملا يأ :ش (مسق اذإ) :م وهو ثاريملا نم هذخأ كرت يف

 (كانه نأل « ةفينح يبأ دنع «ليفكلا مهنم ذخؤي ال ثيح < رخآ اًئراو هل ملعن ال اولوقي ملو « ةنيبلاب) :م

 :م باتكلا ةلأسم يف يأ :ش ( انههو « حصي الف « لوهجم هب لوفكملا) :م ثاريملا ةلأسم يف يأ :ش

 فلحيف يأ :ش ( اهفلحيف) :م حصيف :ش ( جوزلا وهو ) :م مولعم هل لوفكملا يأ :ش (مولعم)

 هانركذ دقو :ش ( بئاغلل ارظن ةقفنلا) :م جوزلا يأ :ش ( اهاطعأ ام لجو زع هللاب) :م ةأرملا يضاقلا

 . نالا
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 نيروكذملا ءالؤه ةقفن نأ وه ‹ قرفلا هجوو . ءالؤهل الإ بئاغ لام يف ةقفنب يضقي الو :لاق
 ‹ مهل ةناعإ يضاقلا ءاضق نأكف ءاضقلا لبق اوذخأي نأ مهل ناك اذهلو « يضاقلا ءاضق لبق ةبجاو
 بئاغلا ىلع ءاضقلاو « هيف دهتجم هنأل « ءاضقلاب بج اغنإ مهتقفنف « مراحملا نم مهريغ امأ

 مل وأ « ةيجوزلا ىلع ةنيبلا تماقأف « هب أرقم نكي ملو « كلذب يضاقلا ملعي مل ولو ٠ زوجي
 اهرمأيو ‹ بئاغلا ىلع اهتقفن ىضاقلا ضرفيل ةيجوزلا ىلع ةنيبلا تماقأف « الام فلخي
 :-هللا همحر - رفز لاقو . بئاغلا ىلع ءاضق كلذ يف نأل ؛كلذب يضاقلا يضقي ال « ةنادتسالاب

 تذخأ دقف ءاهقدصو رضح ول هنإف « بئاغلا ىلع هيف ررض الو « اهل ًآرظن هيف نأل؛ هيف يضقي
 ‹ تزجع نإو « اهقح تبث دقف « ةنيب تماقأ نإو. قدص دقف لكن نإف فلحي دحج نإو « اهقح

 اذه ىلع مويلا ةاضقلا لمعو « ةأرملا وأ ليفكلا نمضي

 ءالؤهل يأ :ش (ءالؤهل الإ بئاغ لام يف ةقفنب يضقيب الو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 هجوو) :م ثانإلاو ىنمزلا رابكلا دالوألاو نيدلاولاو راغصلا دالوألاو ةجوزلا نم نيروكذملا

 زاوج مدع نيبو بئاغلا لام يف ةقفنلاب نيروكذملا ءالؤهل يضاقلا ءاضق نيب ينعي :ش (قرفلا

 ةقفن نأ) :م قرفلا هجو يأ :ش (وه) :م براقألا يوذ رئاسو معلاو خألاك « ءابآلا نم هريغل هئاضق
 :م يضاقلا ءاضق لبق ءالؤه ةقفن بوجول يأ :ش ( اذهلو «يضاقلا ءاضق لبق ةبجاو نيروكذملا ءالؤه

 :ش ( مهريغ امأ) :م . ءالؤهل يأ :ش ( مهل ةناعإ يضاقلا ءاضق نأكف ءاضقلا لبق اوذخأي نأ مهل ناك)

 (هيف دهتجم هنأل) :م يضاقلا ءاضقب يأ :ش ( ءاضقلاب بجت اغنإ مهتقفتف مراحملا نم) :م ءالؤه ريغ يآ
 ءاضقلاو) :م ءاضقلاب اهبوجو ناك املف « دالوألا ريغ يف ةقفنلا بوجوب لوقي ال يعفاشلا نأل :ش
 ( كلذب يضاقلا ملعي مل ولو) :م بئاغلا لام يف ةقفنلاب مهل يضقي الف :ش ( زوجي ال بئاغلا ىلع

 يأ :ش (نكي ملو) :م ةجوزلاب يأ كلذب هلوق ٠ كلذب يضاقلا ملع اذإاذكو : هلوقب لصتم :ش

 :م ةأرملا يأ :ش ( تماقأف) :م هب فرتعي مل ولو : هلوقب لصتم وه :ش (هب ارقم) :م عدوملا لجرلا

 تماقأف الام) :م جوزلا يأ :ش ( فلخي مل وأ) :م هل ةجوز اهنأ ىلع يأ :ش ( ةيجوزلا ىلع ةنيبلا)
 اهرمأيو بئاغلا ىلع اهتقفن يضاقلا ضرفيل) :م هل ةجوز اهنأ ىلع يآ :ش ( ةيجوزلا ىلع ةنيبلا

 . زوجي الف :ش ( بئاغلا ىلع ءاضق كلذ يف نأل ؛ كلذب يضاقلا يضقب ال ةنادتسالاب

 نكي مل نإو « جوزلا لام نم ةقفنلا اهيطعيو ةنيبلا عمسي ينعي :ش ( هيف يضقي : رفز لاقو) :م

 :م جوزلا نإف يأ :ش (هنإف « بئاغلا ىلع هيف ررض الو ءاهل ارظن هيف نأل) :م ةنادتسالاب اهرمأي ءلام هل

 نإف :ش (فلحي) :م كلذ جوزلا ركنأ نإو يأ :ش (دحج نإو اهقح تذخأ دقف اهقدصو رضح ول)

 .ةأرملا :ش (قدص دقف لكن نإف ) :م نيميلا نع يأ لكن

 (ةأرملا وأ ليفكلا نمضي) :م ةنيبلا نع يأ :ش (تزجع نإو «ءاهقح تبث دقف ةنيب تماقأ نإو) :م
 :م رفز لوق ىلع يأ :ش ( اذه ىلع مويلا ةاضقلا لمعو) م ةأرملا ىلع عجري ليفكلا نمض نإف :ش
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 ليواقأ ةلأسملا هذه يفو « هيف دهتجم وهو « هيلإ سانلا ةجاحل ‹ بئاغلا ىلع ةقفنلاب يضقي هنآ

 . اهركذي مل «اهنع عوجرم

 هيف نأل امإ ءانئاملع نيب يأ :ش ( هيف دهتجم وهو «هيلإ سانلا ةجاحل ؛ بئاغلا ىلع ةقفنلاب يضقي هنأ)
 وأ « لوألا هلوق ىلع وأ ءاًقلطم فاصخلا ركذ ام ىلع فسوي يبأ فالح هيف نأل وأ ءرفز فالخ
 نأ « ةنيبلا ةماقإ ىلإ ةأرملا جاتحت ال ٠ ضرفي نم لوق ىلع مث ««يفاكلا» رصتخم يف هركذ ام ىلع
 . ةقفنلل الام فلخي مل جوزلا

 اًلاع نكي ملاذإ يضاقلا نأ اهنم :ش (اهركذي مل اهنع عوجرم لبواقأ ةلأسملا هذه يفو) :م
 تماقأ ول اهنمو «لوألا هدحو ةفينح يبأ لوق يف لبقي « حاكنلا ىلع ةنيبلا تماقأف « حاكنلاب
 ەل :لاق «عجر مث ءالوأ ةفينح يبأ لوق ىلع ةقفنلاو حاكنلل دحاجلا نويدملا وأ عدوملا ىلع ةنيبلا

 «ةمتتلا» يف اذك . حاكنلاب يضقت ال نكلو «لبقت ًالوأ فسوي يبأ لوق ىلع ةنيبلا نأ اهنمو «لبقي

 .«ىرغصلا ىواتفلا»و
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 لصق

 - يعفاشلا لاقو « ًانئاب وأ ناك ايعجر « اهتدع يف ىنكسلاو ةقفنلا اهلف هتآرما لجرلا قلط اذإو
 ال ء مئاق هدعب حاكنلا نألف يعجرلا امآ ء ًالماح تناك اذإ الإ ٠ ةتوتبملل ةقفن ال : - هللا همحر

 : تلاق « سيق تنب ةمطاف نع يور ام هلوق هجوف نئابلا امآو. ءطولا هل لحي هنإف « اندنع اميس

 ةبترم يهو ‹ كلم ال هنألو « (ةقفن الو ىنكس ةه هللا لوسر يل ضرفي ملف « ًاثالث يجوز ينقلط

 ‹ همادعنال اهجوز اهنع ىفوتملل بج ال اذهلو « كلملا ىلع

 :ش ( اتئاب وأ) :م قالطلا يأ :ش (ناك اًيعجر اهتدع يف ىنكسلاو ةقفنلا اهلف هتأرما لجرلا قلط اذإو) :م

 نب ةماسأو ‹ ةشئاعو ءدوعسم نب هللا دبعو « -هنع ىلاعت هللا ىضر- باطخلا نب رمع لوق وهو

 ديزي نب دوسألاو « حيرشو «بيسملا نب ديعس لاق هبو « ةياور يف رباجو « ةياور يف تباث نب ديز
 ةياور يف دمحأو «يح نب نسحلاو يروئلاو يبعشلاو

 قالطلا عقو ىتح ضوعب وأ « اًنالث اهقلط يتلا يهو :ش (ةتوتبملل ةقفن ال : يعفاشلا لاقو) م

 ءاطعو روهشملا يف دمحأو كلام لاق هبو « ةياور ىف رباجو سابع نبا لوق وهو « هدنعاتئاب

 .دوادو دعس نب ثيللاو ةمركعو نوميم نب ورمعو سواطو

 مئاق هدعب حاكنلا نألف) :م يعجرلا قالطلا امأ يأ :ش ( يعجرلا امأ) :م اضيآ اهل ىنكس ال : كلامو

 نوكي ىتح يعجرلا قالطلا يف :ش ( ءطولا هل لحي هنإف اندنع) :م اصوصخ يأ :ش (اميس ال

 .ايعجر

 :تلاق ‹ سيق تنب ةمطاف نع يور ام) :م يعفاشلا لوق يأ :ش ( هلوق هجوف نئابلا امأو) :م

 ةعامحجلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ةقفن الو ىنكس ةي هللا لوسر يل ضرفي ملف ءاًنالث يجوز ينقلط

 ىلإ هتمصاخف « اًنالث يجوز ينقلط :تلاق « سيق تنب ةمطاف نع يبعشلا نع يراخبلا الإ

 مساو «سيق نب كاحضلا تخأ ةيباحصلا ةيرهفلا ةيشرقلا دلاخ نب سيق تنب ةمطافو «موتكم مأ

 دبع همسا يف رهشألا : يضاقلا لاقو «دمحأ همسا نأ يئاسنلا ركذو ‹ صفح نب ورمع وبأ اهجوز

 . هتینک : ليقو «ديمحلا

 الف :ش ( كلملا ىلع ةبترم) :م ةقفنلا يآ :ش (يهو) :م انهه كلم ال يأ :ش ( كلم ال هنألو) :م

 يأ :ش (همادعنال اهجوز اهنع ىفوتملل بجت ال) :م كلملا مدع لجألو يأ :ش (اذهلو) :م بجت
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 اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو :ىلاعت هلوق وهو « صنلاب هانفرع انأل ًالماح تناك اذإ ام فالخب

 سابتحالاو ءانركذ ام ىلع « سابتحا ءازج ةقفنلا نأ انلو ( ٦ ةيآلا : قالطلا ) ةيآلا € نهيلع

 . ةقفنلا بجتف «ءدلولا ةنايصل ةبجاو ةدعلا ذإ ؛دلولا وهو ‹ حاكنلاب دوصقم مكح قح يف مئاق

 . ًالماح تناك اذإ امك راصو « عامجإلاب ىنكسلا اهل ناك اذهلو

 انفرع يأ :ش (هانفرع انأل) :م ةقفنلا اهل بجت ينعي :ش ( ًالماح تناك اذإ ام فالخب) :م كلملا مادعنال

 (( نهيلع اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو ) : ىلاعت هلوق وهو صنلاب) :م لماحلل ةقفنلا بوجو
 . (٦ةيآلا :قالطلا)

 لوأ يف يأ ءانيب ام ىلع خسنلا ضعب يفو :ش ( انركذ ام ىلع سابتحا ءازج ةقفنلا نأ انلو) :م

 حاكنلاب دوصقملا مكحلا :ش (دلولا وهو حاكنلاب دوصقم مكح قح يف مئاق سابتحالاو) :م ةقفنلا باب

 ال ثيح «رصملا يف لمعي ناك اذإ براضملا فالخب : ةعيرشلا جات لاق . عاتمتسالاو دلاوتلا وه

 ال ىتلا ةريغصلا فالخبو اًدصق لالا بر قحب سوبحمب سيل هنأل ؛ ةبراضملا لام يف هتقفن بجت
 ناک اذهلو «ةقفنلا بجتف « دلولا ةنايصل ةبجاو ةدعلا ذإ) :م ةقفنلا اهلف ءاقترلا ةريبكلا مآ اهب عتمتسي

 ىلع بجت ال ىنكسلا نأل « رظن هيف عامجإلا ىوعد :ش (عامجإلاب ىنكسلا) :م ةتوتبملا يأ :ش (اهل

 رهاظلا لهأو ةياور يف ميهاربإو قاحسإو يبعشلاو حابر يبأ نب ءاطعو «يرصبلا نسحلا بهذم
 ال ًالماح تناك اذإ ةقفنلا بوجو :ش ( ًالماح تناك اذإ امك) :م ةتوتبملا مكح يأ :ش (راصو) :م

 هيخأ نم ثرو نأب « اًينغ لمحل ا ناك اذإ اذهلو « ةدعلا لجأل نوكت نأ امإ : نيرمأ دحأ نم ولخي

 ال دلولا لجأل ناك ولف ءلماحلا ةقلطملا ةقفن جوزلا ىلع بجي امك « اهب هل ىصوأ وأ «همأ نم

 ملو ءدلولا ىلع قفنأ اذإ هنأ ىرت الأ ءان دلولا ناك اذإ بجت ال بألا ىلع دلولا ةقفن نأل ؛ بجي

 ملعف «مكاحلا مكحب ناك نإو «هيلع عجري ال انهو «هيلع عجري ينغ هنأب نيبت مث « ينغ هنب ملعي
 . ءاوس لماحلاو لباحلا ىنعملا اذه يفو « ةدعلا لجأل تناك ةقفنلا نأ

 ؟ ةيآلا يف لمحل اب ديقلا ةدئاف امف « كلذك ناك اذإ :تلق ناف

 قحتست لماحلا نأ لاكشإلا عقوف «ءارقأ ةثالث اهتدع ردقب ةقفنلا قحتست لماحلا نأ :تلق

 ةدم تلاط نإو ةقفنلا قحتست لماحلا نأ لاكشإإلا اذه لازأف «رثكأ وأ نامزلا اذه رادقم يف ةقفنلا

 . (٦هيآلا : قالطلا) 4 نهلمح نعضي ىتح # : ىلاعت هلوقب لمحل ا

 .اهجوز اهنع ىفوتملاك ةقفنلا اهل بجي الف .« ةتوتبملا يف ةيجوزلا تعطقنا :تلق نإف

 جاوزألا رئاس نع ةسوبحم ةتوتبملاو « سابتحالا ءازج ةقفنلا نأل ؛ سايقلا ةحص عني :تلق

 ءاهجوزاهنع ىفوتملا فالخب ‹ يعجرلا يف امك ةقفنلا اهل بجتف ءاهتدع يف اهجوز تيب يف

 . عرشلا قحل لب جوزلا قحل ةسوبحمب تسيل اهنأل
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 ةنسو الو انبر باتسك عدن ال :لاق هنإف - هنع هللا يضر- رمع هدر « سيق تنب ةمطاف ثيدحو

 :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس . تيسن مأ تظفح ‹ تبذك مآ تقدصأ يردن ال « ةآرما لوقب انيبن

 هللا ىضر - تباث نب ديز اضيأ هدرو . « ةدعلا ىف تماد ام ىنكسلاو ةقفنلا ثالثلا ةقلطمللا»

 ديز نب ةماسأو « -هنع

 هب جتحا يذلا سيق تنب ةمطاف ثيدح نع باوج اذه :ش ( سيق تنب ةمطاف ثيدحو) :م

 يضر-باطخلا نبا ينعي :ش ( -هنع هللا يضر- رمع هدر) :م ةمطاف ثيدح نأ هريدقت «يعفاشلا

 مآ تقدصأ يردن ال « ةأرما لوقب انيبن ةنس الو انبر باتك عدنال : لاق هنإف) :م . -هنع ىلاعت هللا

 يف تماد ام ىنكسلاو ةقفنلا ثالثلا ةقلطملل » : لوقي ةَ هللا لوسر تعمس « تيسن مأ تظفح «تبذك

 تنب ةمطاف ثيدحب يبعشلا ثدح : لاق قاحسإ يبأ نع ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( « ةدعلا

 «هب هبصحف ىصح نم امك دوسألا ذخأف «ةقفن الو اهل ىنكس ال» : لاق ةي هللا لوسر نأ «سيق

 . ! اذه لث ثدحت « كليو : لاقف

 يردن ال ةًأرما لوقل ءانيبن ةنس الو انبر باتك كرتن ال : -هنع ىلاعت هللا ىضر- رمع لاق

 يواحطلاو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ اًضيأ هاورو . ةقفنلاو ىنكسلا اهل «تيسن مأ تظفح

 ىور نكلو . يم هللا لوسر تعمس « -هنع ىلاعت هللا ىضر - رمع لقني ال نکل « ىنطقرادلاو

 يواحطلا بوب دقو « قحلا دبع هركذ ىنكسلاو ةقفنلا « اًلالث ةقلطملل : لاق مالسلا هيلع هنأ رباج

 «هيلإ عجريلف ‹ كلذ دارأ نمف . يغبني امك هانحرشو «هيف مالكلا نعمأو ءًالوطم اًباب اذه يف

 ( مکدجو نم متتکس ثیح نم نهونکسآ # : یلاعت هلوق :هب دیری ءانبر باتک عدنال :هلوق
 . هب كلي ام ىلإ عجري كلذو « ىنغلاو ةعسلا وه دجولا نأ كلذ دجوو < ( ١ ةبآلا : قالطلا)

 ريغ نم قافنإلا كلي الو وه نكسي « هكلم ريغ نم اهناكسإ كلي دق هنإف « ناكسإلا امأو

 نم مهيلع اوقفنأو : هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا هالت ام -ملعأ هللاو- هريدقت ناکف « هکلم

 ةقفنلا ء اًتالث ةقلطملل »:لوقي ةا هللا لوسر تعمس : هلوق هب دیری انیبن ةنس :هلوقو «مکدجو

 . ةدعلا يف تماد ام ىنكسلاو

 تباث نب ديز نب سيق تنب ةمطاف ثيدح ىور :يأ :ش ( تباث نب دیز اًضیأ هدرو ) :م

 يأ :ش ( ديز نب ةماسأو ) :م بيرغ «تباث نب ديز ثيدح : ثيداحألا حجرخم لاق ٠ يراصنألا

 . بيرغ اضيأ اذه : ثيداحألا جرخم لاقو « ةثراح نب ديز نب ةماسأ اًضيأ هدر

 نع بيعش انثدح :لاقو نذؤملا عيبر انثدح : هاور يواحلطلا نأل « كلذك سيل : تلق

 دبع نع ةملس يبأ نع زمره نب نمحرلا دبع نب ةعيبر نب رفعج نع ثيللا ربخأ لاق «ثيللا
 تيب يف يدتعا» : اهل لاق هنأ« ةي هللا لوسر [نع]ثدحت سيق تنب ةمطاف تناك : لاق نمحرلا

 ءاذهل هدي يف ناك اجب اهامر اًيش كلذ نم ةمطاف تركذ اذإ ةماسأ نب دمحم ناكو «« موتکم مأ نبا
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 قحل سيل اهسابتحا نأل ؛ اهجوز اهنع ىفوتملل ةقفن الو . - مهنع هللا يضر - ةشئاعو رباجو
 سيل محرلا ةءارب نع فرعتلا ىنعم نأ ىرت الأ . اهنم ةدابع صبرتلا نإف  عرشلا قحل لب « جوزلا
 الو ء ًائيشف ائيش.بجت ةقفنلا نألو « هيلع اهتقفن بجت الف « ضيحلا اهيف طرتشي ال ىتح هيف ىعارمب
 ةيصعمب ةأرملا لبق نم تءاج ةقرف لكو . ةثرولا كلم يف اهباجيا نكمي الف « توملا دعب هل كلم

 اذإ امك تراصف « قح ريغب اهسفن ةسباح تراص اهنأل ؛ءاهل ةقفن الف ‹ جوزلا نبا ليبقتو ةدرلا لثم

 . ةزشان تناک

 رباجو ) :م. هنع ىلاعت هللا يضر باطخل ا نب رمع هركنأ ام لثم كلذ ركنأ دقو « ديز نبا ةماسأ
 هاورو « هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباج اًّضيأ هاور يأ :ش ( مهنع هللا يضر ةشئاعو
 ةقلطملا» : لاق ةي يبنلا نع رباج نع ريبزلا يبأ نع ةيلاعلا يبآ نب برح نع «هننس» يف ينطقرادلا

 ىلاعت هللا يضر ةشئاع هتور يأ :ش ( اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعو ) :م «ةقفنلاو ىنكسلا اهل اًالث
 ء اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع « مساق نب نمحرلا دبع نع ملسم هجرخأو ءاهنع
 : يراخبلا ظفل ىفو « «ةقفنالو ىنكس ال» : هلوق يف ينعي « اهركذن نأ ةمطافل ام : تلاق اهنأ
 ٠ . ةقفن الو ىنكس ال اهلوق يف هللا يقتت ال ةمطافل ام : تلاق

 لاق هبو :ش ( عرشلا قحا لب جوزلا قحل سيل اهسابتحا نأل ؛ اهجوز اهنع ىفونملل ةقفن الو ) :م
 كلملا دبعو نيريس نباو ءاطعو ةبيتع نب مكحلاو سابع نبا لوق وهو «لوق يف يعفاشلاو دمحأ
 اذإ : يعفاشلل رخآ لوق يفو « بيعش نب رماعو يرصبلا نسحل او « ةرصبلا يضاق « ىلعي نبا

 يفو « لاملا عيمج نم اهيلع قفني ًاليلق ناك نإو « اهبيصن نم اهيلع قفني ريثك لام تيملل ناك
 ‹ بجي : يناثلاو -ينزملا رايتخا وهو - انلوقك « بجيال : امهدحأ . نالوق هل ىنكسلا بوجو
 يتلا ةآرملا نم يأ :ش ( اهنم ةدابع) :م نآرقلا يف روكذملا :ش ( صبرتلا نإف ):م كلام لاق هبو

 . اهجوزاهنع يفوت

 يف يأ :ش ( اهيف طرتشب ال ىتح « هيف ىعارمب سيل محرلا ةءارب نع فرعتلا ىنعم نأ ىرت الأ ) :م

 نكي الف ‹ تملا دعب هل كلم الو اًئيشف اًئيش بجت ةقفنلا نألو « هيلع اهنقفن بجت الف ٠ ضيحلا ) :م اهتدع
 ءاهجوزاهنع ىفوتملل ىنكس الو : «هرصتخم» يف يواحطلا لاق :ش ( ةثرولا كلم يف اهباجيإ

 ةبجاو اهتقفن تناك دق : يزارلا ركب وبأ لاقو . لماح ريغ وأ تناك الماح جوزلا لام يف ةقفن الو
 هلوقبو «ثاريملاب ةقفنلا هذه تخسنف  لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوزأل ةيصول : هلوقب تيملا لام يف

 . جوزلا لام نم اهسفن ىلع اهتقفن بجوأف .(۲۲۸ ةيآلا : ةرقبلا) 4 نهسفنأب نصبرتي # : ىلاعت
 تراص اهنأل ؛ اهل ةقفن الف « جوزلا نبا ليبقتو ةدرلا لثم ةيصعمب ةأرملا لبق نم تءاج ةفرف لكو ) :م

 نأل « ىنكسلا نع ًازارتحا ةقفنلاب يق .اغإ: :ش ( ةزشان تناك اذإ امك تراصف « قحريغب اهسقن ةسباح -

 ةقفنلا امأف « اهتيصعمب كلذ طقسي الف ءاهيلع قحتسم تيبلا يف رارقلا نأل « اهل بجاو ىنكسلا
 ال ةدترملا ةقفن : طوسيملا» يف لاقو . ةيصعم اهلبق نم ةقرفلا ءيجمب كلذ طقسيف « اهل ةبجاوف
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 ةقرفلا تءاج اذإ ام فالخبو. ءطولاب رهملا قح يف ميلستلا دجو هنأل؛ لوخدلا دعب رهملا فالخب

 اهسفن تسبح اهنآل ةءافكلا مدعل ىت قيرفتلاو غولبلا رايخو قتعلا رايخك « ةيصعم ريغب اهلبق نم

 تدترا مث « ًاثالث اهقلط نإو .رهملا دافيتسال اهسقن تسبح اذإ امك « ةقفنلا طقسي ال كلذو « قحب

 دعب تنكم هانعمو « ةقفنلا اهلف اهسفن نم اهجوز نبا تنكم نإو « اهتقفن تطقس « هللاب ذايعلاو

 سبح ةدترملا نأ الإ . نيكمتلاو ةدرلل اهيف لمع الف« ثالثلا تاقلطلاب تبنت ةقرفلا نأل ؛قالطلا

 .ةقرفلا عقت اذهلو « سبت ال ةنكمملاو « ةسوبحملل ةقفن الو . بوت ىنح

 يف اذكف « حاكنلا مايق لاح ةقفنلا بجوتست ال قحب ةسوبحملاو « سبحت اهنأل لب « ةدرلا نيعل

 ‹ جوزلا تيب ىلإ تعجرو تباث وأ جوزلا تيب يف يه لب « سبحت ملو تدترا ول ىتح « ةدعلا

 . سبحلا مدعل ةقفنلا اهلف

 ‹ ءطولاب رهملا قح يف ميلستلا دجو هنأل ) :م طقست ال ثيح :ش ( لوخدلا دعب رهملا فالخب) :م

 ( قتعلا رايخك ةيصعم ريغب ) :م نكل ةأرملا لبق نم يأ :ش ( اهلبق نم ةقرفلا تءاج اذإ ام فالخبو

 ‹ اتيبامهل ىلوملاأوب دق جوزلادنعامهو « تقتعأ ةربدملا وحنو « تقتعأ دلولا مأ وحن :ش

 اهلف ءاهسفن تراتخاو تكردأ ةريغصلا وحن :ش ( غولبلا رايخو ) :م ةقفنلا امهلف ةقرفلا اتراتخاف

 ةقفنلا ةنعالملل اذكو « ةقفنلا اهلف « لوخدلا دعب :ش ( ةءافكلا مدعل قيرفتلاو ):م ةقفنلا

 اذإ امك « ةقفنلا طقسي ال كلذو «قحب اهسفن تسبح اهنأل ) :م ءاليإلاو علخلاب ةنئابلااذكو .ىنكسلاو

 . ةقفنلا طقست ال ثيح :ش ( رهملا ءافيتسال اهسفن تسبح

 :م اهببسب طاقسإلا نأل :ش ( اهتقفن تطقس « -هللاب ذايعلاو -تدترا مث اًنالث اھقلط نإو ) :م

 :م يرودقلا لوق ىنعم فنصملا مالك نم :ش ( هانعمو « ةقفنلا اهلف اهسفن نم اهجوز نبا تنكم نإو)

 اذإ اهل ةقفن ال : رفز لاقو « ةيصعمب اهلبق نم ةقرفلا لوصحل اهل ةقفن الف :ش ( قالطلا دعب تنكم)

 ( ةقرفلا نأل) :م انه اذكف بجت ال حاكنلا مايق لاح ىف هتنكم اذإ امك اهتدع يف اهجوز نبا تنکم

 مث اثالث اهقلط نإو: هلوق وه امهادحإ نيتروكذملا نيتلأسملا نيب قرفلا ىلإ ةراشإ ليلعتلا اذه :ش

 نود ىلوألا يف ةقفنلا طقست ثيحاهجوز نبا تنكم نإو : هلوق وه ىرخألاو « تدترا

 لملع ال : يأ :ش (ةدرلل اهيف لمع الف « ثالثلا تاقلطلاب تبثت) : م ةقرفلا نأل هلوق وه هنايب ء ةيناثلا

 لب « نيكمتلا لجأل ةقرفلا يف لمع الو يأ :ش ( نيكمتلاو) :م سبحلل لب ةدرلا لجأل ةقرفلا يف

 . سبحلا مدعل

 الو ): م ةدرلا نم :ش ( بوتت ىتح سبحت ): م ةدترملا نأ ريغ يأ :ش ( ةدترملا نآ الإ ) : م

 :م ةقفنلا اهلف :ش( سبح ال ) :م اهجوز نبا تنكم يتلا ةأرملا يأ :ش ( ةنكمملاو ٠ ةسوبحملل ةقفن

 نوکت ثيح امهنیب : شا ةقرفلا عقت )م نيتلأسملل للع يذلا ليلعتلا اذهلو : يأ :ش( اذهلو)

 : ` . تدترااذإ ةدتعملل نوكت الو ءةنكمملل ةعفنملا
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 . حصي ال هتجوز يهو لبقتسملا يف ةقفنلا نم هتأربأ : عورف

 لبق ءاربإ لوألا يفو . ضوعب ءاربإ علخلا يف ءاربإلا نأل حص علخلا يف اهنع هتأربأ ولو
 ةلاهجلل حصي ال ‹ ضيحل اب اهتدع تناك نإ مهارد ىلع ةدتعملا تحلاص ولو ‹ حصي الف دوجولا

 ةقفن ال يعفاشلا دنعو . ىنكسلاو ةقفنلا ةنعالمللو ةمولعم ةدملا نأل حصت « رهشألاب تناك نإو

<4۳ 



 لصف

 هلوقل ؛ ةيجوزلا ةقفن يف هكراشي ال امك دحأ اهيف هكراشي ال بألا ىلع راغصلا دالوالا ةقفنو

 ناك نإو .بألا وه هل دولوملاو « (۲۳۳ : ةرقبلا ) (نهتوسكو نهقزر دولوملا ىلعو # ىلاعت

 ؛ ةقفنلاك عاضرلا ةرجأو .بألا ىلع ةيافكلا نأ انيب امل ؛هعضرت نأ هم ىلع سيلف « ًاعيضر ريغصلا

 . هيلع ربجلل ىنعم الف « اهب رذعل هيلع ردقت ال اهاسع اهنألو

 ( لصف ) :م

 دالوألا ةقفنو ):م دالوألا ةقفن نايب يف عرش ةيجوزلا ةقفن نايب نم غرف امل لصف اذه يأ :ش

 رهاظ هركذ يذلا اذه :ش ( ةيجوزلا ةقفن يف هكراشي ال امك دحأ اهيف هكراشي ال بألا ىلع راغصلا

 ةمئألا عامجإبو امهاريم بسحب « اثالثأ مألاو بألا ىلع دلولا ةقفن نأ ةفينح يبأ نعو . ةياورلا

 ىلع لجرلا ربجيو : «هرصتخم» يف ىواحطلا لاقو . بألا ىلع ريغصلا دلولا هقفن بجت ةعبرألا
 ىلع ربجأ نیجاتحمًارابک اوناک نإو . اًنانإ وأ اوناك ًاروكذ ءارقف اوناك اذإ ‹ راغصلا هدالوأ ةقفن

 ىمعلاك ةنامز هب نم مهروكذ نم ناك نإو مهنم روكذلا ةقفن ىلع ربجي ملو « مهنم ثانإلا ةقفن

 . هتقفن ىلع ربجي هنإف « كلذ هبشأ امو نيديلا يف للشلاو

 دولوملاو) : م« ( ۲۳۳ ةيآلا : ةرقبلا ) ( € نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو  :ىلاعت هلوقل ) :م

 بجو دلولا ببسل بألا ىلع بجو تادلاولا قزر نأ لالدتسالا هجو : ليقو :ش ( بألا وه هل

 :ش ( انيب امل هعضرت نآ هم ىلع سيلف « اعيضر ریغصلا ناک نِإو ) :م ىلوألا قيرطب دلولا قزر هيلع

 ةرجأو بألا ىلع ) :م ريغصلا ةيافك يه :ش ( ةيافكلا نأ ):م دحأ اهيف هكراشي ال :هلوق ىنعم

 هعضري نم رجأتسي نأ هيلع بجي « مطفاذإ ةقفنلا هيلع بجت امك ينعي :ش ( ةقفنلاك عاضرلا

 :م عاضرإلا ىلع يأ:ش ( هيلع ردقت ال اهاسع اهنألو) :م « هيلع بجت ةقفنلاك عاضرلا ةرجأب نوكيف

 اذإ اذه . عاضرإلا ىلع يأ :ش ( هيلع ربجلل ىنعمالف) :م عاضرإلا نم اهعني :ش ( اهب رذعل )

 ول : «ةريخذلا» يفو . عايضلا نع ةنايص ربجت ةلع اهب نكي ملو « دجوي مل نإف « هعضري نم دجو
 نأل ربجت ال ةياورلا رهاظ يف يناولحلا ركذو . ربجت اهريغ يدث ذخأي ال وأ هعضري نم دجوي ال ناك

 لام لوألا ىلإو فلتلا ىلإ اهرابجإ كرت الف « نابلألا ةيقبو بارشلاو نهدلاب ىذغتي دلولا

 . يسخرسلاو يرودقلا

 دنع هعضرت ةأرما يرتكي نأ بألا ىلع ناك ربجت ملاذإ : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 نأ اهيلع بجي ال نكل ءاهل رجحلا نأ ىلع تعمجأ ةمألا نأل « مألا نم دلولا عزني الو «مألا

 كلت يفاهنع ينغتسي دلولا ناكو دقعلا دنع كلذ اهيلع طرتشي ملاذإ الإ «تيب يف ثكمت

 لمحت نآ اھل ناک مالا دنع عضرت نأ طرتشي مل نإو .اهلزنم ىلإ عجرت مث عضرت نأ اهل لب « ةعاسلا

 نأ الإ مألا ىلإ دلولا لخدي مث « رادلا ءاتف دنع هعضرتف هوجرخآ : لوقت وأ « اهلزنم ىلإ يبصلا
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 عم عاضرإلا اهمازلإب ٠ ( ۲۳۳ : ةرقبلا ) ( اهدلوب ةدلاو راضت ال # : ىلاعت هلوق ليوأت يف ليقو
 دجوي ال ناك اذإ امأ . هعضري نم دجوي ناك اذإ كلذو « مكحلا نايب انركذ يذلا اذهو « اهتهارك

 هعضرت نم بألا رجأتسيو : لاق . عايضلا نع يبصلل ةنايص عاضرإلا ىلع ربت « هعضرت نم
 .اهل رجحلا نأل؛كلذ تدارأ اذإ هانعم ؛اهدنع» هلوقو . هيلع رجألا نألفء بألا راجئتسا امأ اهدنع

 يف لاقو . طرشلاب ءافولا اهمزلي ذعنيحف مألا دنع لفطلا نوكي نأ دقعلا دنع طارتشا نوكي
 . عامجإلاب نيتنس نم رثكأل عاضرلا ةرجأب بألا ذخاؤي الو : «ةدمعلا»

 عاضرإلا اهمازلإب ( ۳۳ ةيآلا : ةرقبلا ) € اهدلوب ةدلاو راضت ال : ىلاعت هلوق ليوأت يف ليقو ) :م
 الإ يلا لبقي مل اذإ . بألا ىلإ دلولا مألا ح رطت نأب 4 هدلوب هل دولوم الو # :ش (اهتهارک عم

 نم جوزلاب ررضلا قحلي نأ نعو « جوزلا لبق نم ررضلا اهب قحلي نأ ىهني لصاحلاو « همأ يدث
 اذهو « يزارتألا ةخسن يفو ءربجلا مدع يأ :ش ( انركذ يذلا اذهو ) :م دلولا ببسب ةأرملا لبق

 ىلع سيلف اعيضر ريغصلا ناك نإو « هلوقب يرودقلا هركذ يذلا يأ ٠ هلوقب هرسف مث « ركذ يذلا
 . عضرت نأ اهيلع بجيف « نيدلا ةهج نمامأ . ءاضقلا يأ :ش ( مكحلا نايب ) :م هعضرت نأ همأ
 ام ءازإب ةرجألا ذخأ نأل ٠ عاضرإلاب رجألا ذخأت نأ اهل زوجي ال اولاقاذهلو : يزارتألا لاق

 دعب نظو : لاق « تاقفنلا باتك حرش يف حرص هبو . زوجي ال « نيدلا ثيح نم اهيلع بجي
 يبأ نع نسحلا ىورو : لاق مث . ةياورلا رهاظ باوج وه مكحلا نايب هلوق نم دارا نأ نيحراشلا
 . ةحيحص ةياورلا كلتو « دلولا يف امهثاريم بسحب اًنالثأ « مألاو بألا ىلع ةقفنلا نأ ةفينح

 . نونلا نم بصلاك حورشملا نم حرشلا نكلو

 :ش ( هعضري نم دجوي ناك اذإ ) :م مالا ىلع عاضرإلا بوجو مدع ينعي :ش ( كلذو ) :م

 ( ربجت هعضرت نم دجوي ال ناك اذإ ام ) :م ربجت ىرخأ ةعضرم دجوي ينعي « ريغصلا عضري نم يأ
 ‹عيضي عاض نم ردصم داضلا حتفب :ش ( عايضلا نع يبصلل ةنايص عاضرإلا ىلع ) :م مالا يأ :ش
 . ةعيض عمج وهف رسكلاب عايضلا امأو

 :م ريغصلا مأ دنع يأ :ش (اهدنع هعضرت نم بألا رجأتسيو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 كلذ تدارأ اذإ هانعم «اهدنع») :م يرودقلا لوق يأ :ش ( هلوقو « هيلع رجألا نألف . بألا راجئتسا امأ)

 نأ الإ «مألا تيب يف ثكعت نأ اهيلع الو . ةناضحلا قحب اهل ةيبرتلا نأل يأ :ش ( اهل رجحلا نأل
 . بيرق نع هانرکذ دقو « كلذ طرتشي

 ةدم يضقنت ىتح «كلذ نم اهعنم جوزلل سيلف « تجوزت مث « عاضرإلل اهسفن ترجأ نإف
 يبصلا يلول سيلو ءاهب عاتمتسالا هلف « اهريغب لختشا وأ يبصلا مان اذإف . اهخسف الو ةراجإلا

 ترجأ ولو . يلولا ىضرب الإ اهأطو هل سيل : كلام لاقو . يعفاشلا لاق هبو « كلذ نم هعنم

 نيهجولا دحأ وهو «هل قحلا نأل « زوجيال هنذإ ريغبو «جوزلا نذإب زوجي « عاضرإلل اهسفن
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 . ةنايد اهيلع قحتسم عاضرإلا نأل ؛ زجي مل اهدلو عضرتل هتدتعم وأ هتجوز يهو اهرجأتسا نإو

 لامتحال ترذع اهنأ الإ ء«( ۲۳۳ : ةرقبلا ) 4 نهدالوأ نعضري تادلاولاو #:ىلاعت هللا لاق

 ذخأ زوجي الف « اهيلع ًابجاو لعفلا ناكف « اهتردق ترهظ « رجألاب هيلع تمدقأ اذإف . اهزجع

 ةتوتبملا يف اذكو« مئاق حاكنلا نأل ؛ ةدحاو ةياور يعجر قالط نع ةدتعملا يف اذهو « هيلع رجألا

 قح يف قاب هنآ ىلوألا هجو . لاز دق حاكنلا نأل اهراجئتسا زاج ىرخأ ةياور يفو . ةياور يف

 ريغ هنال زاج اهريغ نم هل نبا عاضرإل هتدتعم وأ هتحوكنم يهو اهرجأتسا ولو .ماكحألا ضعب

 لاز دق حاكنلا نأل ؛زاج اهدلو عاضرإل ينعي « اهرجأتساف اهتدع تضقنا نإو. اهيلع قحتسم

 مألا تيضرف اهريغب ءاجو ءاهرجأتسأ ال : بألا لاق نإف . ةيبنجألاك تراصو « ةيلكلاب

 تناك « رجأ ريغب تيضر نأ ةيبنجألا رجأ لثمب

 هل سيلو « اهب ملعي ملاذإ اهخسف هل اندنعو « ءاش نإ اهخسف هلو «زوجي : يناثلاو « ةيعفاشلل

 . تضرم ول امک ررضلل اهخسف هلف « تلبح اذإف . اهئطو نم هعنم

 اهيلع قحتسم عاضرإلا نأل ؛ زجي مل اهدلو عضرتتل هتدتعم وأ هتجوز يهو اهرجأتسا نإو ) :م

 يف اوفلتخاو :ش ( ( ۲۳۲ ةيآلا : ةرقبلا ) 4 نهدالوأ نعضري تادلاولاو # : ىلاعت هللا لاق ءةنايد

 هلوقل رمألا ىنعم يف هنإ ليقو « عاضرإلا مازلإ ريغ نم ربخ درجم هنأ ليقف « هانعم
 هجو ىلع رمألا ىنعمب ربخ هنأ حصألاو ‹ (۲۲۸ ةيآلا : ةرقبلا)  نصبرتي تاقلطملاو# : ىلاعت

 ءاهزجع لامتحال ترذع اهنأ الإ ) :م همأ يدث الإ لبقي ملاذإ « بوجولا هجو ىلع وأ « بدنلا

 . رجألاب عاضرإلا ىلع يأ :ش (رجألاب هيلع تمدقأ اذامف

 اذه يآ :ش ( اذهو « هيلع رجألا ذخأ زوجي الف « اهيلع اًبجاو لعفلا ناكف « اهتردق ترهظ ) :م

 « مئاق حاكنلا نأل ؛ ةدحاو ةياور « يعجر قالط نع ةدتعملا يف ) :م ةراجإلا زاوج مدع نم روكذملا

 (ةياور يف ) :م زوجي ال ناتياور هيف ةدعلا يف يأ :ش ( ةتوتبملا يف ) :م زوجي ال اذكو يأ :ش (اذكو

 رهاظ يهو :ش (اهراجئتسا زاج یرخأ ةياور يفو ) :م ةفينح يبأ نع نسجل ا ةياور ىهو :ش

 :م زاوجلا مدع يهو :ش ( ىلوألا هجو ) :م ةيبنجألاك تراصف :ش ( لاز دق حاكنلا نأل ) :م ةياورلا

 ةقفنلا بوجوو « ةدعلا يهو :ش (ماكحألا ضعب قح يف قاب ):م حاكنلا نأ يأ :ش ( هنأ )

 . حاكنلا مايق لاح يف امك اهراجئتسا زوجي الف « اهل هتداهشو اهيلإ هتاكز عفد مدعو ىنكسلاو

 قحتسم ريغ هنأل ؛ زاج اهريغ نم هل نبا عاضرإل هتدتعم وأ هتحوکنم يهو اهرجأتسا ولو ) :م

 تراصو « ةيلكلاب لاز دق حاكنلا نأل ؛ زاج اهدلو عاضرإل ينعي اهرجأتساف اهتدع تضقنا نإو .اهيلع
 . هتأرما يأ :ش ( اهرجأتسأ ال : بألا لاق نإف « ةيبنجألاك

 مألا يأ :ش ( تناك «رجأ ريغب تیضر وأ « ةيبنجألا رجأ لثمب مألا تيضرف «اهريغب ءاجو) م |
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 جوزلا ربجب مل « ةدايز تسمتلا نإو . اهيلإ عفدلا يف يبصلل ًارظن ناكف « قفشأ اهنأل ؛هب قحأ يه

 هل دولوم الو اهدلوب ةدلاو راضت ال : ىلاسعت هلوق ىف ةراشإلا هيلإو ٠ هنع ررضلل اعفد اهيلع

 ىلع ةبجاو ريغصلا ةقفنو . ةيبنجألا ةرجأ نم رثكأ اهل همازلإب يأ ۲١۳ (  ةبآلا : ةرقبلا )€ هدلوب

 دلولا امأ« هنيد يف هتفلاخ نإو ‹ جوزلا ىلع ةجوزلا ةقفن بجت امك « هنيد يف هفلاخ نإو هيبأ

 دقعلا وه ببسلا نألف ةجوزلا امأو . هسفن ىنعم ىف نوكيف هؤزج هنألو . انولت ام قالطإلف

 هيلع بترتو « ةرفاكلاو ملسملا نيب دقعلا حص دقو ء هب تباثلا سابتحالا ءازإب هنإف « حيحصلا

 نكي مل اذإ ‹ بألا ىلع ةقفنلا بجت اغنإ ء انركذ ام عيمج يفو « ةقفنلا تبجوف « سابتحالا

 . لام ريغصلل

 ىلإ يأ :ش ( اهيلإ عفدلا يف يبصلل ًارظن ناكف ) :م ريغصلا ىلع :ش ( قفشأ اهنأل هب قحأ يه ) :م

 . هب رضأ ةيبنجألا ىلإ عفدلاو مألا

 ربجي مل ) :م ةيبنجألا ةرجأ ىلع :ش ( ةدايز ) :م مالا تبلط نإو يأ :ش ( تسمتلا نإو ) :م

 نع ررضلا عفد ىلإ يأ :ش ( ةراشإلا هيلإو ءهنع ررضلل اًعفد ) :م ةدايزلا ىلع يأ:ش ( اهيلع جوزلا

 همازلإب يأ ۰( ۲٣ ةیآلا :ةرقبلا ) 4 هدلوب هل دولوم الو «اهدلوب ةدلاو راضت ال : هلوق يف) م جوزلا

 :م .اهل ةناضحلا نأل مألا دنع هعضرت رئظلا ىلإ ريغصلا عفدي لب :ش ( ةيبنجألا ةرجأ نم رثكأ اهل

 وأ رفاك هوبأو لقاعلا ريخصلا ملسأ اذإ اذه :ش ( هنيد ىف هفلاخ نإو هيبأ ىلع ةبجاو ريغصلا ةقفنو)

 . اندنع حيحص همالسإو هدادترا نأل ملسم هوبأو ٠ -ىلاعت هللاب ذايعلاو - دترا

 .دلولا ةقفن ام يأ :ش (دلولا امأ « هنيد يف هتفلاخ نإو « جوزلا ىلع ةجوزلا ةقفن بجت امك ) :م

 «(فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلع و :  ىلاعت هلوق وهو :ش ( انولت ام قالطإلاف ) :م
 هرفكو :ش ( هسفن ىنعم يف نوكيف هؤزج ) :م دلولا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م ( ۲۳۳۲ ةيآلا : ةرقبلا )

 . هدلو رفک اذکف « هتقفن يف رؤي ال

 ةقفنلا بوجو ببس يأ :ش ( بسلا نألف ) :م ةجوزلا ةقفن امأو يأ :ش ( ةجوزلا امأو ) :م

 :ش ( هب تباثلا سابتحالا ءازإب ) :م ةقفنلا بوجو ببس نإف يأ :ش ( هنإف « حيحصلا دقعلا وه) :م

 اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو # : ىلاعت هلوقل :ش ( ةرفاكلاو ملسملا نيب دقعلا حص دقو ) :م دقعلاب يأ

 :م امهنيب دقعلا حص اذإف « حاكنلا يف رم دقو « انزلا لعف نع فئافعلا يأ ( ٠ : ةدئاملا ) € باتكلا

 يفو ) :م هيلع :ش ( ةقفنلا تبجوف ):م سابتحالا هيلع بترت اذإف :ش ( سابتحالا هيلع بترتو )
 :ش ( لام ريغصلل نكي مل اذإ بألا ىلع ةقفنلا بجت اغنإ ) :م لصفلا اذه يف يأ :ش ( انركذ ام عيمج

 ناويحو راقع ريغصلل ناك ول ىتح « لاومألا سانجأ عيمج معت يفنلا عضوم يف ةركن لوقنف
 نإو .« ةريخذلا» يف اذك . ءايشألا هذهب يبغ ريغصلا نأل « هقفنيو هلك كلذ عيبي هنأ بألل بايثو

 لاق هبو . سبحيو كلذ ىلع ربجي «هدلو ىلع قفنيو بتكي نأ بألا ىلعف « لام ريغصلل نكي مل
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 . ًاريبك وأ ناك ًاريغص هسفن لام ىف ناسنإلا ةقفن نأ لصألاف « هل ناك اذإ امأو

 نويد يف سبحي اهالع نإو بألا نألف «سبحي ال ثيح « نويدلا رئاس فالخب يعفاشلا
 بجوتسي بألاو « سفنلل فالتإ بسكلا نم عانتمالا يف نأ اه سبحي نيدلا يفو .دالوألا
 ناك ولو « لتقي نأ بألل ناك « فيسلاب هيبأ ىلعادع ولامك « هدلو فالتإ هدصق دنع ةبوقعلا
 فاصخلا هركذ اذكه « مهيلع قفنيو سانلا ففكتي دعقم هنأب وأ ةنامزلاب بسكلا نع ًازجاع بألا
 اذه ةقفن نأل ؛ لالا تيب يف ةروصلا هذه يف دالوألا ةقفن : لاق نم نيرحخأتملا نمو . هتقفن يف
 هتقفنف « بسكلا ىلإ يدتهي ال ناك اذإ ملعلا بلاطو < دالوألا ةقفناذكف « لاملا تيب يف بألا
 . ىشألاو نمزلاك هنع طقست ال بألا ىلع

 ًاريغص هسفن لام يف ناسنإلا ةقفن نأ لصألاف ) :م لام ريغصلل يأ :ش ( هل ناك اذإ امأو ) :م

 باجيإ نم ىلوأ « هبحاص ىلع ةقفنلا باجيإ ىف سيل نيرمألا دحأ نأل كلذو :ش (ًاريبك وأ ناك

 اذإ « بألا ىلع ريغصلا ةقفن بجت ال ثيحب ةجوزلاو ريغصلا ةقفن نيب قرفلاو « هيلع هبحاص ةقفن
 ةقفن ذإ « ةينغ ةجوزلا تناك نإو جوزلا ىلع ةجوزلا ةقفن بجتو « ناك لام يأب اًينغ ريغصلا ناك

 ءازإب ةجوزلل ةقفنو « مداخلا ةقفنك « بجت الف ءةحاحلا تمدعنااذإف « ةجاحلل ةبجاو ريخصلا

 . ىنغلا دجو نإو دجوي لدبلاو « ةلداعملاو لدبلا هقيرط ناكف « عاتمتسالا نم نيكمتلا
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 امأ . هنيد ىف هوفلاخ نإو ءارقف اوناك اذإ « هتادجو هدادجأو هيوبأ ىلع قفني نأ لجرلا ىلعو

 نيوبألا یف تلزنأف ‹ ٠١( : نامقل ) 4 ًافورعم ايندلا ىف امهبحاصو # :یلاعت هلوقلف < ناوبألا

 . نيرفاكلا

 دادجألاو ءابآلا ةقفن نايب يف عرش دالوألا ةقفن نايب نم غرفالو « لصفاذه يأ :ش

 «طوسبملا» يفو :ش ( ءارقف اوناك اذإ هتادجو هدادجأو هبوبأ ىلع قفني نأ لجرلا ىلعو ) :م مداخلاو

 نإو مألا مأو « تلع نإو بألا مآو « الع نإو بألا بأو <« همأو هيبأ ةقفن « رسوملا لجرلا ىلع

 عم نونجلا و« ةنامزلاو رقفلا طرشب اولع نإو « نيدلاولا ةقفن مهثانإو مهروكذ دالوألا ىلع

 . بجي ال : امهرهظأ «نالوق ةحصلا

 وهو « هنيد يف لجرلا ءالؤه فلاخ نإو يأ ؛ هلبق اب لصاو :ش ( هنید يف هوفلاخ نو ) :م

 مهتمذ يف ةربملا نع انيهن انأل « بجي الف « برحلا لهأ نم اوناك اذإ امأ « ةمذلا لهآ نم اوناك اذإ

 يف تلزنأف ٠١( ةيآلا : نامقل ) € اًفورعم ايندلا يف امهبحاصو # :ىلاعت هلوقلف ؛ ناوبألا امأ ) :م

 . ( نيرفاكلا نيوبألا

 ال هنآ كلذو- هنع ىلاعت هللا ىضر - صاقو ىبأ نب دعس ىف تلزنأ : نورسفملا لاق :ش

 نأ ىلع كادهاج نإو # : ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف « هيلإ كلذ اكشو ةا يبنلا دعس ىتأف « اهيلع

 . ٠١( ةيآلا : نامقل )4 اًقورعم ايندلا يف امهبحاصو امهعطت الف ملع هب كل سيل ام يب كرشت

 نب بويأ نب دمحأ انثدح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ انثدح : لاق يناربطلا ظفاحلا جرخأ (1)

 نإو يف ةيآلا هذه تلزنأ » : لاق كلام نب دعس نأ دنه يب نب دواد نع ةمقلع نب ةملسم ادثدح دشار

 كارأ يذلا اذه ام دعس اي : تلاق تملسأ املف « يمأب ًارب الجر تنك : لاق € ةيآلا ... كرشت نأ ىلع كادهاج

 ال : تلقف «همأ لتاق اي : لاقيف « يب ريعتف تومأ ىتح برشأ الو لكأآ ال وأ اذه كنيد نعدتل تثدحأ دق

 رخآ ًاموي تثكمف « تدهج دق تحبصأف « لكأت مل ةليلو ًاموي تثكمف ءيشلا اذه عدأ ال ينإف  همأ اي يلعفت

 املف اهدهج دتشا دق تحبصأف « لكأت ال ىرخأ ةليلو اموي تثكمف « تدهج دق تحبصأف « لكأت مل ةليلو

 ‹ ءيشل اذه ينيد تكرت ام ًاسفت ًاسفن تجرخف سفن ةئام كل تناك ول هللاو نيملعت همأ اي : تلق كلذ تيأر

 . تلكأف « يلكأت ال تئش نإو يلكف تئش نإف
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 دادجألا امأو . أعوج ناتومي امهكرتيو ءىلاعت هللا معن يف لجرلا شيعي نأ فورعملا نم سيلو

 ببس مهنألو ‹ همدع دنع بألا ماقم دحلا موقي اذهلو « تاهمألاو ءابآلا نم مهنألف ؛ تادحلاو

 ‹ لام اذ ناك ول هنأل رقفلا طرشو « نيوبألا ةلزنمب امهنأل ؛ ءايحإلا هيلع اوبجوتساف هئايحإل

 الو .انولت امل نيدلا فالتخاب كلذ عنب الو « هريغ لام يف اهباجيا نم ىلوأ هلام يف هتقفن باجيإف

 دلولا دلوو « دلولاو «تادجلاو دادجألاو « نيوبألاو ءةجوزلل الإ نيدلا فالتخا عم ةقفنلا بجت

 ‹ دوصقم هل قحل اهسابتحال دقعلاب اهل ةبجاو اهنآ انركذ املف ةجوزلا امأ.

 :م نيوبألا يأ :ش ( امهكرتيو « ىلاعت هللا معن يف لجرلا شيعي نأ فورعملا نم سيلو ) :م

 ابو « ةلصلاو ربلاو لامتحالاو ملحلاو ليمجلا قلخلاب ةنساحملا وه فورعملاو :ش ( اعوج ناتومي)

 الف) :م : ىلاعت هلوقب «يفاكلا حرش »يف يسحخرسلا ةمئألا سمش لدتساو « ةءورملاو مركلا هيضتقي

 ىذألا عنمو « ىذألا ينعي فيفأتلا نع ىهن : لاقو « ۲١( ةيآلا : ءارسإلا) :ش ( فأ امهل لقت

 ىنعم نأل « بسكلا ىلع نيرداق اناك نإو امهتقفن همزلي اذهلو « رثكأ امهتجاح دنع ةقفنلا عنم يف

 هبسك نم لجرلا لكأ ام بيطأ نإ»: مالسلا هيلع لاقو « فيفأتلا يف هنم رثكأ بعتلاو دكلا يف ىذألا

 . ' « مکدالوأ بسک نم اولکف « هبسک نم هدلو ناو «

 همدع دنع بألا ماقم دجلا موقياذهلو « تاهمألاو ءابآلا نم مهنألف ؛ تادحلاو دادجألا امأو ) :م

 (ءايحإلا هيلع ) :م اوقحتساف يأ :ش (اوبجوتساف ) :م بألا مدع يأ :ش ( هئايحإل ببس مهنألو

 ةلقانلا ىلع اوقحتساف « دلولا ةايح يف :ش ( نيوبألا ةلزنم امهنأل ) :م دلولا ىلع يأ :ش

 :ش (هنأل) :م ءارقف اوناك اذإ هلوق يف رقفلا يرودقلا طرشو يأ :ش ( رقفلا طرشو) :م نيوبآلاك

 لاق :ش ( هريغ لام يف اهباجيإ نم ىلوأ هلام يف هتقفن باجيإف « لام اذ ناك ول ):م بألا نأل يأ

 ىلع ةقفنلا بوجو يأ :ش ( كلذ عنمي الو ):م «كنيبج قرعو كنيي دك نم لك :١ مالسلا هيلع

 ايندلا يف امهبحاصو# : ىلاعت هلوق وهو « صنلا نم :ش ( انولت ال نيدلا فالتخاب) :م نيوبألا

 . يعفاشلاو كلام لاق هبو ‹ (۲ ةيآلا : ءارسإللا) 4 اًورعم

 بجت الو « ناتياور بسنلا مومع يفو :ش ( ةجوزلل الإ نيدلا فالتخا عم ةقفنلا بجت الو ) :م
 لاق يأ :ش ( ةقفنلا بجت ال: لاق ):م خسنلا ضعب يفو .ةجوزلل الإ نيدلا فالتخا عم ةقفنلا

 ‹ دلولاو « تادحلاو دادجألاو « نيوبألاو ةجوزلل الإ نيدلا فالتخا عم ةقفنلا بجت الو ):م : يرودقلا

 :ش ( هل قحل اهسابتحال دقعلاب اهل ةبجاو ) :م ةقفنلا يأ :ش ( اهنأ انركذ املف ةجوزلا امأ  دلولا دلوو

 .هريغو ءطولاب اهب عاتمتسالا وهو « قحب : هلوقل ةفص رحاب :ش ( دوصقم ) :م هلوقو . لجرلل يأ

 يف يذمرتلاو « )٤٠٤١( يئاسنلاو « (۱۳۸۲) ٩ هدلو لام نم ذخأي لجرلا باب » عويبلا يف « دواد وب هاور (1)

 ةمعو . يذمرتلا هنسحو -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هتمع نع ريمع نب ةرامع قيرط نم )۱۳۸١( ماكحألا

 . )۴١۳۷( ةجام نبا حيحص رظنا « ينابلألا ةمالعلا هححصو . اهلاحب ملعأ هللاف « اهيلع فقأ مل ةرامع
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 ال امكف ‹ هسفن ىنعم يف ءرملا ءزجو « ةتباث ةيئزحلا نألف « اهريغ امأو . ةلملا داحتاب قلعتي ال اذهو

 . ملسملا ىلع مهتقفن بجت ال نييبرح اوناك اذإ مهنأ الإ  هئزج ةقفن عنمي ال هرفكب هسفن ةقفن عنمي

 ةقفن ينارصنلا ىلع بجت الو . نيدلا يف انلتاقي نم قح يف ربلا نع انيهن انأل نينمأتسم اوناك نإو

 ‹ صنلاب ثرإلاب ةقلعتم ةقفنلا نأل ؛ ينارصنلا هيخأ ةقفن ملسملا ىلع بج ال اذكو « ملسما هيخآ

 هنأل ؛ كلملا دنع قتعلا فالخب

 ( اهريغ امأو) :م نيجوزلا نيب :ش ( ةلملا داحتاب قلعتي ال ) :م روكذملا ىنعملا يأ :ش (اذهو ) :م

 قح يفو « رهاظف دلولا قح يف امأ :ش ( ةتباث ةيئزجلا نألف ) :م نيروكذملا نم ةجوزلا ريغ يأ :ش

 ةقفن عنمي ال « هرفكب هسفن ةقفن عنمي ال امكف « هسفن ىنعم يف ءرملا ءزجو) :م مهايإ دالولا لومشل هريغ

 نم « تادجملاو دادجألاو « تانبلاو نينبلا دالوأ مكح اذكو . هرفكب دلولا وه يذلا :ش ( هئزج

 . اعيمج مهلمشي دالولا نأل نيوبالا ةلزنمب « مألاو بألا لبق

 نإو « ملسملا ىلع مهتقفن بجت ال نييبرح اوناك اذإ ) :م ءالؤه نأ ريغ يأ :ش ( مهنأ الإ ) :م

 ةغيص ىلع :ش ( انيهن انأل ) :م نامأب مالسإللا راد ىلإ اوجرخ اوناك نإو يأ :ش ( نينمأتسم اوناك

 هلوقل :ش ( نيدلا يف انلتاقي نم قح يف ):م ةلصلاو ناسحإلا نع يأ :ش (ربلا نع ) :م لوهجلا

 مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخيي ملو نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني ال # : ىلاعت

 نم مكوجرخأو نيدلا يف مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهني اغنإ . نيطسقملا بحي هللا نإ مهيلإ اوطسقتو

 :ةنحتمملا ) (نوملاظلا مه كئلوأف مهلوتي نمو مهولوت نأ مكجارخإ ىلع اورهاظو مكرايد

 .(۹ ۸ ةيألا

 ( ينارصنلا هيخأ ةقفن ملسملا ىلع بجت ال اذكو « ملسملا هيخأ ةقفن ينارصنلا ىلع بجت الو ) :م

 ريغو ‹ ةجوزلا ريغ يف ةقفنلا نأ هنايب ؛نيدلا فالتحخا عم ةقفنلا بجت الو : هلوقل عيرفت اذه :ش

 وهو :ش ( صنلاب ثرإلاب ةقلعتم ةقفنلا نأل ) :م : هلوق ىنعم وهو ‹ثرإإلا ىلع ةثرو ةدالولا ةروص

 ‹ يمذلاو ملسملا نيب ثرإ الو « ۲١٣( ةيآلا : ةرقبلا) € كلذ لثم ثراولا ىلعو # : ىلاعت هلوق

 كلم اذإ ام فالخب يأ :ش ( كلما دنع قتعلا فالخب ):م « رخآلا ىلع امهدحأ ةقفن بجت الف

 . قتعيف دجو دقو « مرحملا بيرقلا كلم ىلع بترم قتعلا نأل ؛ هيلع قتعي ثيح رخآلا امهدحأ

 ةقفنلا بوجو نأل يأ :ش ( هنأل ) :م " «هيلع قتع هنم مرحم محر اذ كلم نم» : مالسلا هيلع لاق

 نايفس نع ةعيبر نب ةرمض قيرط نم ٩ )۱۳۹١( مرحم محر اذ كلم نميف ءاج ام باب » يف يذمرتلا هجرخأ (۱)

 دنع أطخ وهو ثيدحلا اذه ىلع ةرمض عباتي مل : لاق مث « ًاعوفرم « رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع يروثلا

 دانسإلا اذهب ظوفحملاو ٠ شحاف مهو هنإ : يقهيبلا لاقو « ركنم ثيدح اذه : يئاسنلا لاقو « ثيدحلا لهأ

 دقو : يرذنملا لاقو « حيحصلا ابحاص هب جتحي مل ةعيبر نب ةرمض « هتبه نعو ءالولا عيب نع يهنلا ثيدح

 . ملعأ هللاو « مهو ثيدحلا اذه يف هل لصح

 . ملعأ هللاو « ظوفحمب سيلو حصي ال ظفللا اذهب ثيدحلاف : تلق
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 ‹ دكآ نيدلا يف قافتالا عمو « ةلصلل ةبجوم ةبارقلا نألو « ثيدحل اب ةيمرحلملاو ةبارقلاب قلعتم

 يفو ةلعلا لصأ ىلعألا يف انربتعاف « ةقفنلا نامرح نم ةعيطقلا يف ىلعأ نيميلا كلم ماودو

 .اقرتفا اذهلف ‹ ةدكؤملا ةلعلا ىندألا ۰

 . هانركذ يذلا وهو :ش ( ثيدحل اب ةيمرحملاو ةبرقلاب قلعتم ) :م

 لاق : لاق -هنع هللا يضر - رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلا هاور دقو

 نإ قتعلا باتك يف هركذن ريثك مالک هیفو ٩ هيلع قتع هنم مرحم محر اذ كلم نم » : هللا لوسر
 ىلاعت هللا يضر- ةرمس نع نسحلا ثيدح نم ةعبرألا ننسلا باحصأ ىورو . ىلاعت هللا ءاش

 (٠ رح وهف هنم مرحم محر اذ كلم نم : لاق يبنلا نع « -هنع

 اذإ ينعي :ش ( نيدلا يف قافتالا عمو ) :م محر يوذل :ش ( ةلصلل ةبجوم ةبارقلا نالو ) :م

 ىلعأ نيميلا كلم ماودو ) :م نيدلا يف فالتخالا عم ةلصلا باجيا نم :ش ( دکآ ) :م نیملسم اناک

 ىلعأ نيميلا كلم ءاقب يف محرلا تاذ عطق نأ هانعم لصاح :ش ( ةقفنلا نامرح نم ةعيطقلا يف

 :م نيميلا كلم وهو :ش ( ىلعألا يف انربتعاف ) :م ةقفنلا نامرح نم لصاحلا محرلا عطق نم رثكأو

 كولمملا بيرقلا قتع ىتح « محرلا عطق ىنعم ةوقل بيرقلا كلم سفن وهو :ش ( ةلعلا لصأ )

 . دجوي مل وأ ةلملا يف داحتالا دجو ءاوس

 يهو :ش (ةدكؤملا ةلعلا) :م ةقفنلا وهو « ىندألا يف انربتعا يأ :ش ( ىندألا يفو ) :م

 محرلا عطق نم فعضأ ةقفنلا نامرح نوك لجألف يأ :ش ( اذهلف ) :م ةلملا يف داحتالا عم ةبارقلا

 ‹ كالهلا ىلإ يضفي دق ةقفنلا نامر: تلق نإف . ةقفنلا بوجوو قتعلا يأ :ش (اقرتفا ) :م

 ةلصو « ةقيقح ءايحإ ةلص قافنإلا نألو ؟ ىلعأ نوكي فيكف كلذك سيل نيميلا كلم ماودو

 ةروذعم ةقفنلا ىلا ةجاحلا : تلق . ىلوأ يقيقحلا ءايحإلا نأ كش الو « امكح ءايحإ ةلص قتعلا

 عم نارمعلا يف ًاعوج كالهلا نإف « لاؤس ريغ نم دحأ هربي وأ سانلا لاسي نأب « هريغ نع عفدلا

 اذ كلم نميف ءاج ام باب » يف يذمرتلاو )۳۹٤۹( « مرحم محر اذ كلم نميف باب قتعلا » يف دواد وبأ هاور (۱)

 يبنلا نع ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ةملس نب دامح قيرط نم )۲٥۲۲( ةجام نباو (۳۸۹) ٩ مرحم محر

 وهف دامح هيف فلاخو . ًالسرم نسحلا نع هاور ةبعش نأل ؛ ةي يبنلا نع نسحلا نع لسرم هنآ باوصلاو : تلق

 ملف ثيدحلا اذه نع ليعامسإ نب دمحم تلأسو : يذمرتلا لاق « ثيدحلا اذه يف كش دق دامحو هنم ظفحأ

 . دامح ثيدح نم الو ةرمس نع نسحلا نع هفرعي

 . رکنم يدنعاذه : ينيدملا نبا لاقو « هركنتسي يراخبلا نأكو : تلق

 فيعض هنإف لوألا دانسإلا توبث ضرف ىلعو ثيدحلا اذهل افيعضت ىنيدملا نبا هخيشو يراخبلاب ىفكو : تلق

 هللاو « فيعض ثيدحلاف . ةرمس نم نسحلا عامس يف فالخلا نع ًالضف « ناسلدم امهو نسحلاو ةداتق ةنعنعل

 . ملعأ



 يف امهل ليوأت الو «صنلاب دلولا لام يف ًاليوأت امهل نأل ؛ دحأ هيوبأ ةقفن يف دلولا كراشي الو

 روكذلا ىلع يهو « هيلع امهتقفن قاقحتساب ىلوأ ناكف « امهيلإ سانلا برقأ هنألو . هريغ لام

 ؛ حيحصلا وهو « ةياورلا رهاظ يف ءةيوسلاب ثانإلاو ۰

 نم الإ عفدنت ال اهنإف « قافآلا ىلإ ةجاحلا امأو . ردان فورعملاو تاقدصلاو ةاكزلا باحصأ رفاوت

 . ةجاح

 بصنلاب دلولاو « كراشي ال لعاف هنأل عفرلاب :ش ( دحأ هيوبأ ةففن يف دلولا كراشي الو ) :م

 :ش ( امهل نأل ) :م ةصاخ هيلع امهتقفن بجت رسوم دلولاو نيرسعم ناوبألا ناك نإ ينعي « هلوعفم

 هاور .'«كيبأل كلامو تنأ» : يب هلوق وهو :ش ( صنلاب دلولا لام يف ًاليوأت ) :م نيوبألا يأ
 ( امهل ليوأت الو) :مدحلا بجوي يذلا بابلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو « ةباحصلا نم ةعامج

 ربخب تبثي ليوأتلا : تلق نإف . دلولا لام ريغ يف يأ :ش ( هريغ لام يف ) :م نيوبألل يأ :ش

 : تلق ‹ (۲۳۳ ةيآلا:ةرقبلا) ( كلذ لثم ثراولا ىلعو #: لجو زع هلوق ضراعي الف « دحاولا

 : ىلاعت هلوق قالطإ كرت نكل داحآلا نم هنأ انملس لو . ةدايزلا هب زوجيف ‹ روهشم ثيدحلا

 ةبارق ريخب اهريسفت ىلع ةلادلا لئالدلاب « ( ۲۳١ ةيآلا : ةرقبلا) (كلذ لثم ثراولا ىلعو#

 ‹ ( ۲۳۳ يالا : ةرقبلا) ¢ نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ل: ىلاعت هلوق ىلإ ةدنتسملا ةدالولا

 4 نهقزر هل دولوملا ىلعو :  ىلاعت هلوق نأل ؛ نيتيآلا نيب ةافانم ال : تلق نإف .مدقت امك
 لثم ثراولا ىلعو :  ىلاعت هلوق نأ امك « نبالا دحلا كراشي نأ ىضتقي « (۲۳۳ ةيآلا: ةرقبلا)

 راص عامجإلاب دلولا لام يف ليوأتب دلاولل تبث امل : تلق « هيضتقي ( ۲۳۲ ةيآلا :ةرقبلا) # كلذ

 . نبالادجلا كراشي الف < هدلاو ىلع هتقفن بجت ال ينخلاو « اًينغ

 ىلوأ ناكف ) :م نيوبألا ىلإ يأ :ش (امهيلإ سانلا برقأ) : م . دلولا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 روكذلا ىلع ) :م نيوبألا ةقفن يأ :ش ( يهو) :م دلولا ىلع يأ :ش ( هيلع امهتقفن قاقحتساب

 امهيلع بألا ةقفن بجت « نارسوم تنبو نبا هل وأ ًاريقف بألا ناك اذإ ىتح :ش ( ةيوسلاب ثانإلاو

 ةمئألا سمش ركذ امع ًازارتحا :ش ( حيحصلا وهو ةياورلا رهاظ يف ) :م : هلوقب ديقو ءاًقاصتا

 روكذلا نيب ةقفنلا نأ ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع نسحلا نع « يفاكلا حرش» يف يسحخرسلا

 نباو متاح وبأو ةعرز وبأ هقثو «زيرح وبأ هيفو ءىلعي وبأ اور )٠١٤/٤(: عمجملا يف يمشيهلا لاق (1)

 ريبكلا يف يناربطلاو « رازبلا هاور : لاق مث « رمع نبا ثيدح نم هدروأو ‹ هريغو دمحأ هفعضو «نابح

 هلاجر ةيقبو « همجرت نم دجأ مل مامز نب ىيحي نب بهوو « متاح وبأ هنيل « ديزي نب نوميم هيفو « طسوألاو
 . رمع نم عمسي مل بيسملا نب ديعسو رازبلا هاور : لاق مث رمع ثيدح نم هدروأو . تاقث

 ‹ ًاضعب يوقي اهضعيو ةفلتخم ديناسأب ةباحصلا نم ةعامج نع هدروأو « رمع نم هعامس دمحأ تبثأ لب : تلق

 . ملعأ هللاو
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 ةغلاب ةارما تناك وأ « ًاريقف ًاريغص ناك اذإ مرحم محر يذ لكل ةقفنلاو .امهلمشي ىنعملا نأل

 « ةديعبلا نود ةبجاو ةبيرقلا ةبارقلا يف ةلصلا نأل ؛ ىمعأ وأ « ًانمز ًاريقف ًاغلاب ًاركذ ناك وأ « ةريقف

 : ةرقبلا) ( كلذ لثم ثراولا ىلعو # :ىلاعت هللا لاق دقو . مرحم محر اذ نوكي نأ لصافلاو

 لثم مرحملا محرلا يذ ثراولا ىلعو): - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع ةءارق يفو ۳(٠

 . « كلذ

 ةقفن سايق ىلعو ثاريملا سايق ىلع « ١١( ةيآلا : ءاسنلا) ( نييثنألا ظح لثم ركذلل # ثانإلاو

 دقو ‹ بوجولا ببس وهو « ةدالولا وه ىنعملا :ش ( امهلمشي ىنعملا نأل ) :م ماحرألا يوذ

 نأل اًنالثأ امهيلع هتقفن بجي ثيح تحخأو خأ رسعملل ناك اذإ ام فالخب ىشنألاو ركذلا ىوتسا

 . ثرإلاك اًنالثأ بجيف « ثرإلا بوجولا ببس

 لكل بجت :دمحأ لاقو :ش ( مرحم محر يذ لكل ):م ةبجاو ةقفنلا يأ :ش ( ةقفنلاو ) :م

 نم نيدولوملاو نيدلاولا ريغ ةقفن بجت ال : يعفاشلا لاقو « ىليل يبأ نبا لاق هبو .ثراو

 اغإو « ديبأتلا ىلع هحاكن زوجي ال يذلا وهو « مرحملا محرلا يوذو مامعألاو ةوخإلاك «براقألا

 دجوي ملو مرحملادجو وأ « مرحملادجوي ملو محرلادجواذإ هنأل « مرحلا محرلا يذب ديق
 يف يباجيبسألا مامإلا ركذ ام ىلإ ىرت الأ . ةقفنلا بجت ال « ةبارق نم ال نكلدجو وأ «محرلا

 خألا وحن محر ريغ اًمرحم وأ معلا نبا وحن مرحم ريغ اًمحر ناك ولو : هلوقب «يواحطلا حرش»

 نم خألا وه « مع نبا وحن ةبارق نم ال اًمرحم اًمحر وأ « عاضرلا نم تخألا وأ عاضرلا نم

 . ةقفنلا بج ال عاضرلا

 ريغصلا نأل رقفلاو رغصلاب ديق :ش ( ًاريقف اريغص ) :م مرحم محر وذ يأ :ش ( ناك اذإ ) :م
 يأ :ش ( ناك وأ ةريقف ةغلاب ةأرما تناك وأ ):م هلام يف هتقفن بجت ينغلاو بسكلا نع زجاع ريقفلا

 نع مهزجعل مهل ةقفنلا بجت ًاريقف :ش ( ىمعأ وأ اًنمز وأ ًاريقف اًقلابًأركذ) :م مرحم محر وذ

 نأل):م جولفملاو « هوتعملاو ‹ نيلجرلا عوطقمو « نيديلا لشأو « نينيعلا دوقفم كلذكو . بسكلا
 . ةديعبلا ةبارقلا يف بجي ال يأ :ش ( ةديعبلا نود ةبجاو ةبيرقلا ةبارقلا يف ةلصلا

 هيلع ليلدلاو :ش ( مرحم محر اذ نوكي نأ ) :م ةديعبلاو ةبيرقلا نيب يأ :ش ( لصافلاو ) :م

 ( (۲۳۳ ةيآلا : ةرقبلا ) (( كلذ لثم ثراولا ىلعو : ىلاعت هللا لاق دقو ) :م هلوقب هيلإ راشأ ام وه

 هل دولوملا ىلعو # ىلاعت هلوق وهو ةيآلا لوأ ىلإ ةراشإ نوكيف « ةديعبلا ىلإ ةراشإ كلذ نإف :ش

 محرلا يذ ةديعبو ةقفنلا ثراولا ىلع نأ ىلع ديق « ۲۴١( ةيآلا : ةرقبلا ) 4 نهتوسكو نهقزر

 نب هللا دبع ةءارق يفو ) :م هلوقب هيلإ راشأ هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ةءارقب مرحملا

 تناك هتءارق نأ كش الو :ش ( كلذ لثم مرحملا محرلا يذ ثراولا ىلعو : -هنع هللا يضر- دوعسم

 زاجف ‹ فرعام ىلع روهشم ربخ ةلزنب تراصف « ةروهشم هتءارقو « ةي يبنلا نم ةعومسم
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 . زجعلا ققحتل ةجاحلا ةرامأ ىمعلاو ء ةنامزلاو ةثونألاو « رغصلاو « ةجاحلا دوجو نم دب ال مث

 دلولاو . بسكلا بعت امهقحلي هنأل « نيوبألا فالخب « هبسكب ينغ بسكلا ىلع رداقلا نإف
 ىلع كلذ بجيو : لاق . بسكلا ىلع امهتردق عم امهتقفن بجتف ء امهنع ررضلا عفدب رومأم
 مرغلا نألو « رادقملا رابتعا ىلع هيبنت « ثراولا ىلع صيصنتلا نأل « هيلع ربجيو ‹ ثاريملا رادقم

 ىلع « غلابلا نمزلا نبالاو ‹ ةغلابلا ةنبالا ةقفن بجتو : لاق . قحتسم قح ءافيإل ربجلاو « منغلاب
 . رادقملا اذه ىلع امهل ثاريملا نأل ؛ ثلثلا مألا ىلعو « ناثلثلا بألا ىلع ء ًاثالثأ امهيوبأ

 . اهب باتكلا قالطإ دييقت

 :م هلوقب كلذ نيبو ةقفنلا بوجو نم دب ال مث يأ :ش ( ةجاحلا دوجو نم دب ال مث ) :م

 باحصأ نم زجعلا ةمالع ىأ :ش ( زجعلا ققحتل ةجاحلا ةرامأ ىمعلاو ةنامزلاو « ةثونألاو رغصلاو)

 فالخب) :م ًازجاع دعي الف :ش ( هبسكب ينغ بسكلا ىلع رداقلا نإف ) :م ةروكذم ا ءايشألا هذه

 باجأو « بسكلا ىلع امهتردقب نيينغ ادعي مل نيوبألا لاب ام لاقي امع باوج اذه :ش ( نيوبألا
 امهتقفن بجتف « امهنع ررضلا عفدب رومأم دلولاو بسكلا بعت امهقحلي هنأل ٠ نيوبألا فالخب هلوقب

 بألا نأ ٠ فاصخلل « يضاقلا بدأ حرش » يف يسخرسلا ركذو :ش ( بسكلا ىلع امهتردق عم

 يف يناولحلا لاقو . هيلع ةقفنلاو بسكلا ىلع نبالا ربجي « ابوسك اًضيأ نبالاو «ابوسك ناك اذإ

 ةقفنلا قحتسي ال هنإف « مرحملا محرلا يذب هربتعاو « بسكلا ىلع نبالا ربجي ال : اًضيأ هل هحرش

 اًقالخ اندنع بسكلاب نآفاكي ال امهنإف « نيدلاولا ةقفن يف ةياورلا رهاظ يفو « هبيرق بسك يف
 ٠ ٠ . يعفاشلل

 ربجيو ثاريملا رادقم ىلع ) :م ةقفنلا يأ :ش ( كلذ بجيو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأل يأ :ش ( رادقملا رابتعا ىلع هيبنت ثراولا ىلع صيصنتلا نأل ) :م قافنإلا ىلع يأ :ش ( هيلع

 نأ ىلع هيبنت « (۲۳۳ ةيآلا : ةرقبلا) € كلذ لغم ثراولا ىلعو  ىلاعت هلوقب هيلع صيصتنتلا

 تبثيف « ةلعلا وه هنم قتشملا نوكيف « قتشملا ىلع مكحلا بتر هنأل « كلذ رادقم ىلع هبن عراشلا

 تناكف «تانبو نونب هلو « نالف ةثرول ىصوأ ولاذه ىلعو . هيلع [صوصنملا] ردقب مكحلا

 . ثاريملا ردق ىلع مهل ةيصولا

 ةلباقم يف قافنإلا وه يذلا مرغلا يأ « امهيف ةمجعملا نيغلا مضب :ش ( منغلاب مرغلا نألو ) :م

 يأ :ش ( قحتسم قح ءافيإل ) :م قافنإلا ىلع ربجلا يأ :ش ( ربجلاو ):م ثاريملا وه يذلا منغلا

 . هيلع قفني نم هقحتسيف « هيلع قحتسم قح ءافيإ لجأل
 امهيوبأ ىلع « غلابلا نمزلا نبالاو « ةغلابلا ةنبالا ةقفن بجتو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 .امهدلو ارو اذإ :ش ( رادقملا اذه ىلع امهل ثاريملا نأل ؛ ثلثلا مألا ىلع  ناثلثلا بألا ىلع . اًنالثأ
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 ةقفنلا لك ةياورلا رهاظ يفو « - هللا امهمحر - نسحلاو فاصخلا ةياور هركذ يذلا اذه :لاق

 راصو « (۲۳۳ ةيآلا : ةرقبلا) 4 نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو # ىلاعت هلوقل « بألا ىلع

 ةنؤمو ةيالو ريغصلا يف بألل تعمتجا هنأ « ىلوألا ةياورلا ىلع قرفلا هجوو . ريغصلا دلولاك

 ‹ هيف ةيالولا مادعنال ريبكلا كلذك الو « هتقفنب صتخاف « هرطف ةقدص هيلع تبجو ىتح هيلع

 «دجلاو « مألا ىلع ريغصلا ةقفن نوكت ىتح ثاريملا ردق ربتعي دلاولا ريغ يفو . مألا هكراشتف

 . ثاريملا ردق ىلع اسامخأ تارسوملا تاقرفتملا تاوخألا ىلع رسعملا خألا ةقفنو . ًاثالثأ

 فاصحلا ةياور ) :م يرودقلا يأ :ش ( هرکذ يذلا اذه ) :م فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةقفنلا لك « ةياورلا رهاظ يفو ) :م يعفاشلا لاق هبو ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع يأ :ش (نسحلاو

 دلولاك راصو ۲٠۲( ةيآلا : ةرقبلا ) € نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو # ىلاعت هلوقل بألا ىلع

 هذه ىلع ىنبت ةقفنلاو ةبسنلا هذهب هصاصتخا ىلع لدف ماللا فرحب هيلإ فاضأ :ش (ريغصلا

 . ةبستنلا

 هنأ « ىلوألا ةياورلا ىلع ) :م ريبكلاو ريغصلا دلولا نيب قرفلا هجو يآ :ش ( قرفلا هجوو ) :م

 كلذك الو هتقفنب صتخاف « هرطف ةقدص هيلع تبجو ىتح هيلع ةنؤمو ةيالو ريغصلا يف بألل تعمتجا
 كراشي ملاذهلو « هيلع هل ةيالو ال يأ :ش ( هيف ةيالولا مادعنال ) :م ريبكلا دلولا يآ :ش (ريبكلا

 ‹ بألا ىلع ناثلثلا بجوف « ريبكلا ةقفن يف :ش ( مألا هكراشتف ) :م ريغصلا هدلو ةقفن يف بألا

 . مألا ىلع ثلثلاو

 ىلع ريغصلا ةقفن نوكت ىتح ) :م ةدحاو ةياور ينعي :ش ( ثاريملا ردق ربتعي دلاولا ريغ يفو ) :م

 كلذكو :“ يواحطلا حرش» يف لاق . ناثلثلا دجلا ىلعو ثلثلا مألا ىلع :ش ( اتالثأ دجلاو مألا

 ‹ ةليصفلا نم دحأ وأ مأو « بأل مع وأ مأو « بأل خأ نبا وأ مأو « بأل خأو « مأ هل ناك اذإ

 ردق ىلع اًنالثأ امهيلع ةقفنلاف « مأو بأل تخأو خأ هل ناك اذإ اذكو . اًنالثأ مهيلع ةقفنلا نإف

 « مأو بأل ةمع هل ناك ولو « اًسادسأ امهنيب ةقفنلاف بأل خأو مأو بأل خأ هل ناك ولو . امهڻاريم

 ةقفنلاف « مأو بأل لاخو مأو ‹ بأل ةمع هل ناك ولو « كلذكو « ةمعلا نود مألا ىلع ةقفنلاف

 ةمعلا ىلع اهاثلث ء اًنالثأ امهيلع ةقفنلاف « مأو بأل لاخو مأو بأل ةمع هل ناك ولو . معلا ىلع

 ولو « اًنالثأ امهيلع ةقفنلاف « مألاو بألا لبق نم ةلاخو لاح هل ناك ول كلذكو . لاخلا ىلع اهثلثو

 « محلا نبال ثاريملاو ‹ لاخلا ىلع ةقفنلاف « مأو بأل مع نباو مألاو بألا لبق نم لاح هل ناك

 :م مرحمب سيل معلا نباو « ثاريملا لهأ نم مرحملا محرلا وذ نوكي نأ ةقفنلا بوجو طرش نأل

 ةثالث بجي ينعي :ش (ثاريملا ردق ىلع اًسامخأ تارسوملا تاقرفتلا تاوخألا ىلع رسعملا خألا ةقفنو)

 « مأل تخألا ىلع سمخلاو «بأل تخألا ىلع سمخلاو « مأو بأل تخألا ىلع سامخألا

 اًضيأ ةقفنلا بجوف درلاو ضرفلاب اًسامخأ كلذك هنثري نهنإف « ثرإلاب ةربتعم ةقفنلا نأل كلذو

 . اسامخأ
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 نوكت « مع نباو لاخ هل ناك اذإ رسعملا نأف « هزارحإ ال ةلمحلا يف ثرإلا ةيلهأ ربتعملا نأ ريغ

 نالطبل صنلاب نيدلا فالتخا عم مهتقفن بج الو . همع نبا هزرحی هثاریمو « هلاخ ىلع هتقفن

 ىلع اهقحتسي وهو « ةلص بجت اهنأل ؛ ريقفلا ىلع بجت ال و هرابتعا نم دب الف « ثرإللا ةيلهأ
 ىدقعلا ىلع مادقإلاب اهمازتلا نأل؛ ريغصلا هدلوو ةجوزلا ةقفن فالخب؟ هيلع قحتست فيكف « هريغ

 .راسعإلا اهلثم يف لمعب الو « اهنود مظتنت ال حلاصملا ذإ

 :م كلذ يف ثاريملا ردق ىلع ربتعي دلولا ريغ يفو « هلوق نم ءانثتسا :ش ( ربتعملا نأ ريغ ) :م

 . ( ةلمجلا يف ثرإلا ةيلهأ)

 ثرألا ديقو : يكاكلا لاقو < اًمورحم نوكي ال نأ ثرإلا ةيلهأب دارملاو : لمكألا لاق :ش
 ةقفنلا بجت ال « هنيدل اًملاخم ناك نأب ثرإلل ًالهأ نكي مل ول هنأل  ثرإلا ةيلهأ ربتعملا نإ : هلوقب
 زرحي ال لاخلا نإف . معلا نبا عم لاخلا يف امك ثرإلا زارحإ ربتعي ال يآ :ش ( هزارحإ ال ) :م

 دمحأ لاقو . معلا نبال ثاريملاو « لاخلا ىلع ةقفنلا تناك كلذ عمو « معلا نبا عم ثاريلا
 . ثاريملا زارحإ ربتعملاو : ةيرهاظلاو

 « مع نباو لاخ هل ناك اذإ رسعملا نإف ) :م لاق ثيح «ةيريسفتلا ءافلاب فنصللا كلذ حضوأو

 :م معلا نبا نود « مرحم محر وذ لاخلا نأل :ش ( همع نبا هزرحی هثاریمو « هلاخ ىلع هتقفن نوکت

 عم مرحملا محرلا وذ ةقفن بجت ال يأ ٠ يرودقلا ظفل اذه :ش ( نيدلا فالتخا عم مهتقفن بجت الو)
 :م ثرإلاب ةقلعتم اهنأل اًتضيأ ةقفنلا بجت الف « ثرإلا يرجي ال فالتخالا نأل « نيدلا فالتخا

 نم يأ :ش ( هرابتعا نم دب الف ) :م نيدلا فالتخا دنع ينعي :ش ( ثرإلا ةيلهأ نالطبل صنلاب)

 . ةقفنلا بوجول ثرإلا رابتعا

 ( وهو ةلص بجت ) :م ةقفنلا نال يأ :ش ( اهنأل ريقفلا ىلع ) :م ةقفنلا يأ :ش ( بجت الو ) :م
 ىلع :ش ( قحتست فیکف فذ هریغ ىلع ) :م ةلصلا قحتسي د يآ :ش ( اهقحتسي )م يقفلا يأ :ش

 اهباجيإ نم ىلوأب سيل هيلع اهباجيإ نأل :ش ( هيلع ) :م ةقفنلا قحتست فيكف يأ « لوهجللا ةغيص
 هدلوو ) :م ريقفلا اهجوز ىلع بجت ثيح :ش ( ةجوزلا ةقفن فالخب ) :م هيلع بجي مل اذهلف « هل

 نأل يأ :ش (نأل) :م ريقفلا هيبأ ىلع هتقفن بجت ثيح « ريغصلا هدلو فالخبو يأ :ش ( ريغصلا
 ذإ ) :م حاكنلا دقع ىلع يأ :ش ( دقعلا ىلع مادقإلاب ) :م ةقفنلا مزتلا يأ :ش (اهمازتلا ) :م ريقفلا
 :ش (اهنود مطتنت ال ) :م كلذ ريغو ةرشعلاو لسانتلاو دلاوتلا يهو حاكنلا نم ينعي :ش ( حلاصلا

 ينعي « ريغصلا هدلوو ةجوزلا ةقفن لبق نم يأ :ش ( راسعإلا اهلثم يف لمعي الو ) :م ةقفنلا نود يأ

 تفتلي ال ينعي ريغصلا هدلوو ةجوزلا ةقفن نأ «مالكلا لصأو . اهتقفن يف راسعإلا ىلإ تفتلي ال

 عماهبوجو ةلالدب نويدلا ىرجم يرجت ةجوزلا ةقفن نأ « مالكلا لصأو « اهتقفن يف راسعإلا ىلإ

 ةلالدب « ةجوزلا ةقفن ىرجم ةيراج اهنألف « ريغصلا هدلو ةقفن امأو .نويدلا رئاسك < ةأرملا راسي
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 اجب هردق هنأ - هللا همحر-دمحم نعو فسوي يبأ نع يور اميف « باصنلاب ردقم راسيلا مث

 ربتعملا نأل ؛ موي لك مئادلا هبسك نم كلذ ىلع لضفي اب وأ ء ًارهش هلايعو هسفن ةقفن نع لضفي

 باصنلا نكل ‹ لوألا ىلع ىوتفلاو ريسيتلل هنإف « باصنلا نود ةردقلا وه اغنإ « دابعلا قوقح يف
 . هيف هجولا انيب دقو « هيوبأ ةقفنب هيف يضق لام بئاغلا نبالل ناك اذإو . ةقدصلا نامرح باصن

 «يفاكلا حرش» يف لاقو .« فورعملاب كدلوو كيفكي ام نايفس يبأ لام نم يذخ» : مالسلا هيلع هلوق

 باجيإب امهدحأ نكي مل «لاحلا يف ايوتسا ال امهنأل « امهتقفن هيلع سيلف « ًارسعم دلولا ناك نإف

 ء اتمز بألا ناك اذإ : لاق هنأ فسوي يبأ نع يور هنأ الإ رخآلا نم ىلوأب هبحاص ىلع هتقفن

 بألا عاض « لعفي مل ول هنأل « هسفن ىلإ بألا مضي نأ هيلعف « هتقفن نع لضفي ال بألا بسكو

 . هنطب فصن ىلع كلهي ال ناسنإلاف « دلولا ىلع كالهلا ىشخي ال لعف ولو «

 يبأ نع يور اميف باصنلاب ردقم ) :م بابلا اذه يف راسيلاب دارملا يأ :ش ( راسيلا مث ) :م

 (دمحم نعو ) :م ةاكزلا باصنب راسيلا ربتعا هنأ فسوي يبأ نع ةعامس نبا اهاور :ش ( فسوي

 ( ًارهش هلايعو هسفن ةقفن نع لضفي امب ) :م راسيلا ردق يأ :ش ( هردق هنأ ) :م ماشه هنع اهاور :ش

 « مرحملا محرلا يوذ ةقفن هيلع بجي هنإف « هلايعل وأ هل رهش ةقفن ىلع لضف هل ناك اذإ ينعي :ش

 (كلذ ىلع لضفي امب ) :م دمحم هردق وأ دمحم نع ىرخأ ةياور هذه كلذ نع لضفي وأ « الف الإو

 . المتعم ناک اذإ ينعي :ش ( موي لك مئادلا هبسک نم ) :م هلایع ةقفنو هتقفن نع :ش

 لك بسكي وهو لاملا نم هدي يف ءيش ال نم نأ دمحم نع يورو :«ةفحتلا» بحاص لاقو

 ام ىلع لضف قفنيو هيف عستيام هلايعلو هسفنل عفرت ةينامث قناود ةعبرأ هيفكي هنإف « اًمهرد موي

 نود يأ :ش (باصنلا نود) :م ءيش ىلع :ش (ةردقلا وه اغنإ دابعلا قوقح يف ربتعملا نأل ) :م

 هل رسيت ام بسحب يأ :ش (ريسيتلل) :م ةردقلا رابتعا نإف يأ :ش (هنإف) :م باصنلا ىلع ةردقلا

 ىوتفلاو) :م لماكلا باصنلا ىلع ةردقلا الإ هيف ربتعي ال « ىلاعت هللا قح- يف هنإف باصنلا فالخب

 . باصنلا رادقم راسيلا وهو :ش (لوألا ىلع

 لام يأ نم :ش (ةقدصلا نامرح باصن ) :م انه باصنلا نم دارملا يأ :ش ( باصنلا نكل) :م

 وهو « ناك لام يأ نم مهرد يتئام غلبيام ةيلصألا هتجاح نع لضفام كليب نأ وهو «ناك

 طرتشي :فسوي يبأ «رداون» يف لاق «سانجألا» نع «ىواتفلا ةصالخ » يف لقنو ٠ حيحصلا

 ول نأ : «ىرغصلا ىواتفلا» يف ديهشلا ردصلا لاق اذكه :« ةصالخلا» يف لاق مث « ةاكزلا باصن

 «ةيادهلا» بحاص ردقو . ىتفي هبو : لاق « ةصالخلا» يف لاق مث « بجي ال «مهرد هنم ىضقنا

 . انركذ امك ةقدصلا نامرحو ةاكزلا باصتب هرسف نكل « باصنلاب راسيلا «اًضيأ

 ةلأسملا هجو انيب يأ :ش (هيف هجولا انيب دقو «هيوبأ ةقفنب هيف يضق ءلام بئاغلا نبالل ناك اذإو) :م
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 عاب نإو . ناسحتسا اذهو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع « زاج هتقفن يف هعاتم هوبأ عاب اذإو

 اهعاطقنال هل ةيالو ال هنأل؛ سايقلا وهو « هلك كلذ يف زوجي ال امهلوق يفو . زجي مل « راقعلا

 مألا كلمت ال اذكو ‹ ةقفنلا ىوس هل نيد يف عيبلا كلي الو « هترضح لاح كلي ال اذهلو . غولبلاب

 ‹ بئاغلا هنبا لام ىف ظفحلا ةيالو بألل نأ - هللا همحر - ةفينح ىبألو. ةقفنلا ىف

 نأ ةجوزللو ءءالؤهل الإ بئاغلا لام ىف هتقفنب ىضقي الو «هلوق دنع بئاغلا ةقفن يف ءاضقلا يف

 رم دقو «مهل ةناعإ يضاقلا ءاضق ناكف ءاهيلع اًَمفتم اهنوكل ءءاضقلا لبق ةبجاو ءالؤه ةقفن

 . هيف مالكلا

 اذهو « ةفينح يبأ دنع ‹ زاج هتقفن يف ) :م بئاغلا هنبا عاتم يأ :ش ( هعاتم هوب عاب اذإو) :م

 ريغ عيبامأ . بألا عيب يف فالحل ا اذه : «يفاكلا» يفو « زوجي ال امهدنعو :ش (ناسحتسا

 قحتسي نمم دحأل سيل « ةقفنلا هيلع قحتسي نم ةرضح لاح ىفو « اعامجإ زوجي ال ٠ بألا

 . ًاعامجإ راقعلاو ضورعلا عيب ةقفنلا

 . كلذ عيبيف ريغص دلولا ناك اذإ الإ :ش ( زجي مل ءراقعلا) :م بألا يأ :ش (عاب نإو) م

 نأل يأ :ش (هنأل ؛ سايقلا وهو هلک كلذ يف زوجي ال) :م دمحمو فسوي يبأ لوق يفو يأ :ش

 . ةيالولا عاطقنال يأ :ش (اهعاطقنال هل ةيالو ال) :م بألا

 ال) :م غولبلا دعب ةتيالو عاطقنا لجألو يأ :ش (اذهلو) :م ريغصلا غلب اذإ يأ :ش (غولبلاب) :م

 :م بألا يأ :ش (هل نيد يف عيبلا كلمي الو « هترضح لاح) :م غلابلا هنبا لام عيب بآلا :ش ( كلمي

 . بئاغلا ىلع ءاضق هنأل زوجي ال « كلذب ىضاقلا ىضق ولو :ش (ةقفنلا ىوس)

 ‹ةيضقألا يف ركذ ال فلاخم اذهو :ش (ةقفنلا يف) :م هعاتم عيب :ش ( مألا كلمت ال اذكو) :م

 ةيضقألا ةياور يف « ناتياور ةلأسملا يف نوكي نأ امإف . نيوبألا عيب زاوج نم يرودقلا هركذ الو

 ىلع ةقفنلا قاقحتسا يف امهوامهعمجي ةدالولا ىنعم نأل .بآلاك عيبلا مألا كلمت يرودقلاو

 فاضأف « اهتقفنل نكل « عيبي يذلا وه بألا نأب « ءالؤه يرودقلاو ةيضقألا يف ام امأو ءءاوسلا

 وه رهاظلا : تلق « رهاظلا وهو : لمكألا لاق . امهيلإ دوعت عيبلا ةعفنم نإ ثيح نم امهيلإ عيبلا

 . ىفخيال ام ىلع لوألا

 ‹ كلذك هنأب هيلع ضرتعا :ش ( بئاغلا هنبا لام ىف ظفحلا ةيالو بألل نأ ةفينح يبألو ) :م

 زاج امل هنأب بيجأ « ظفحلا عيبلا يف هدصق ناك ول نأ هعيب حصي اغنإو « هتقفنل هعبتي نأ ضرغلا نكل

 ‹ةقيقحلا رييغت يف ةيزعلل ريثأت ال ذإ ‹ ةقيقحلا كلم ريغتي ال قافنالا هدصقبف « ةقيقح ظفحلل هعيب

 يف ةقفنلا بوجو دعب فالتإلا لوقن انأل « قافتالاب فالتإلا ةهج ظفحلا ةهج ضراع لاقي ال
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 كلذك الو ‹ ظفحلا باب نم لوقنملا عيبو ‹ هتقفش روفول ىلوأ بألاف « كلذ يصولل نأ ىر الأ
 يف ًالصأ مهل ةيالو ال هنأل ؛ براقألا نم بألا ريغ فالخبو. اهسفنب ةنصحم اهنأل راقعلا

 ‹« هقح سنج نم نمثلاو بألا عيب زاج اذإو . ربكلا دعب ظفحلا يف الو « رغصلا ةلاح فرصتلا

 مث ء ةيالولا لامكل زاج « ريغصلا ىلع لوقنملاو راقعلا عاب ول امك . هنم ءافيتسالا هلف ‹ ةقفنلا وهو

 مل هنم اقفنأو ‹ هيوبأ دي يف لام بئاغلا نبالل ناك نإو . هقح سنج نم هنأل هتقفنب هنم ذخأي ن هل

 قحلا سنج اذخأ دقو « رم ام ىلع ءاضقلا لبق ةبجاو امهتقفن نآل ؛امهقح ايفوتسا امهنأل ؛ انمضي

 ريغلا لام يف فرصت هنآأل ؛ نمض يضاقلا نذإ ريغب امهيلع قفنأف يبنجأ دي يف لام هل ناك نإو .

 ءريغ ال ظفحلا يف بئان هنأل « ةيالو ريغب

 ريبكلا ثراولا ىلع ضورعلا عيب يأ :ش (كلذ يصولل نأ ىرت الأ ) :مضراعت الف بجي ال لاحلا

 ىشخي نيعلا نأل :ش ( ظفحلا باب نم لوقنملا عيبو ‹ هتقفش روفول ىلوأ بألاف ) :م ظفحلل بئاغلا

 . ظفحلل اهعيب ىلإ جاتحي الف :ش ( اهسفنب ةنصحم اهنأل راقعلا كلذك الو) :م كالهلا هيلع

 يف الو رغصلا ةلاح فرصتلا يف ًالصأ مهل ةيالو ال هنأل ‹ براقألا نم بألا ريغ فالخبو ) :م

 :ش ( هنم ءافيتساألا هلف « ةقفنلأ وهو « هقح سنج نم نمثلاو « بألا عيب زاج اذإو « ربكلا دعب ظفحلا

 هتقفنب هنم ذخأي نأ هل مث « ةيالولا لامكل زاج ريغصلا ىلع لوقنملاو ءراقعلا عاب ول امك) :م ةقفنلا رادقم

 ؛هذخأي نأ يغبني بئاغلا لام نم هقح سنج ىلع نيدلا تردق اذإ لاقي ال :ش ( هقح سنج نم هنأل

 الف هتبيغل هعانتما ملعي ملانهاهو ءافيإلا نع نويدملا عنتما اذإ نيدلا بر ذخأي اغإ لوقن انأل

 نأل ؛امهقح ايفوتسا امهنأل ؛ انمضي مل « هنم اقفنأو « هيوبأ دي يف لام بئاغلا نبالل ناك نإو) :م . ذخأي

 لام يف ةقفنلاب ىضقي الو « هلوق دنع لاق ام ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام ىلع ءاضقلا لبق ةبجاو امهتقفن

 . ايش انمضي الف :ش ( قحلا سنج ) :م ناوبألا يأ :ش ( اذخأ دقو) :م ءالؤهل الإ بئاغلا

 :ش ( امهیلع) :م يبنجألا يأ :ش ( قفنأف « يبنجأ دي يف لام) :م نبالا يأ :ش ( هل ناک ناو) :م

 ؛ ةيالو ريغب ريغلا لام يف فرصت هنأل) :م يبنجألا يأ :ش ( نمض يضاقلا نذإ ريغب) :م هيوبأ ىلع يأ

 يف هنع ًاليكو نكي مل ثيح <« ةباينالو « هيلع هل ةيالو ال هنأل :ش ( ريغ ال ظفحلا يف بئان هنأل

 ناك ىتح هيلع نامض الف ةنايد امأ ءاضقلا يف يأ نمض يضاقلا نذإ ريغب : يكاكلا لاقو . عفدلا

 . حالصإلا ريغ كلذب ردي مل هنأل « هلبق هتثرول قح ال هنأ عدوملا توم دعب فلحي نأ هل

 .اًتاسحتسا نمضي ال يضاقلا يأر عالطتسا نكي ناكم يف نكي ملاذإ : “ رداونلا» يفو

 هزهجف تام وأ « هلام نم هيلع هقيفر قفنأف « امهدحأ يمعف رفس يف اناك نيلجر يف اولاق دقو
 « ةديعب دالب يف ناك اذإ ةراجتلا يف نوذأملا دبعلا اذكو < اًتاسحتسا نمضي ال « هلام نم هبحاص

 . اًناسحتسا نمضي ال باودلاو ةعتمألا نم هعم امو هسفن ىلع قفنأف « هالوم تامف

 ماقو ‹«يلوتم هل نكي ملو « فاقوأ دجسملل ناك اذإ : اولاق مهنأ خياشم نع يوراذكو
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 ‹ ضباقلا ىلع عجري ال نمض اذإو « هتيالو مومعل مزلم هرمأ نأل ؛يضاقلا هرمأ اذإ ام فالخب

 ماحرألا يوذو نيدلاولاو دلولل يضاقلا ىضق اذإو . هب ًاعربتم ناك هنآ رهظف نامضلاب هكلم هنأل

 دقو ‹ راسيلا عم بجت ال ىتح« ةجاحلل ةيافك بجت ءالؤه ةقفن نأل؛ تطقس ةدم تضمف ةقفنلاب

 الف « اهراسي عم بجت اهنأل يضاقلا اهب ىضق اذإ ء ةجوزلا ةقفن فالخب ءةدملا يضمب تلصح

 هل يضاقلا نأل ؛ هيلع ةنادتسالاب يضاقلا نذأي نأ الإ : لاق . ىضم اميف ءانغتسالا لوصحب طقست

 ىلاعت هللاو « ةدملا يضمب طقست الف « هتمذ يف ًانيد ريصسيف ‹ بئاغلا رمأك هنذإ راصف« ةماع ةيالو

 . باوصلاب ملعأ

 ءارش نم هيلإ جاتحي اب دجسملا حلاصم ىلع قفنيل فاقوألا عبر عمج يف ةلحملا لهأ نم لجر

 ال) :م يبنجألا يأ :ش ( نمض اذإو .هتيالو مومعل مزلم هرمأ نأل ؛ يضاقلا هرمأ اذإ ام فالخب) :م

 عوفدملا كلم يبنجألا نأل يأ :ش ( نامضلاب هكلم هنأل) :م مألاو بألا وهو :ش ( ضباقلا ىلع عجري

 يوذو نيدلاولاو دلولل يضاقلا ىضق اذإو) :م هسفن كلمب يأ :ش ( هب اًعربتم ناك هنأ رهظف) :م نامضلاب

 .دمحأو ىعفاشلا لاق هبو « ةقفنلا يأ :ش ( تطقس «ةدم تضمف « ةقفنلاب ماحرألا

 :ش ( ةدملا يضمب تلصح دقو « راسيلا عم بجت ال ىتح ةجاحلل ةيافك بجت ءالؤه ةقفن نأل ) :م

 ةأرملا ةقفن نأل « طقست ال ثيح :ش ( يضاقلا اهب ىضق اذإ ةجوزلا ةقفن فالخب ) :م ةجاحلا ةيافك يأ

 لوصحب طقست الف) :م ةأرملا راسي عم يأ :ش ( اهراسي عم بجت اهنأل) :منويدلا ىرجم ةيراج

 . ةدملا ىضمب طقست الف « نيدلاك اهنأ انلق ال :ش ( ىضم اميف ءانغتسالا

 هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( هيلع ةنادتسالاب يضاقلا نذأي نأ ال]) م يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 نأل ةدملا يضمب مهتقفن طقست ال ذئنيحف « هيلع ةنادتسالا يف مهل نذأ اذإ يضاقلا نأ دارأ « طقس
 يضاقلا نأل) :م نويدلا رئاسك كلذ دعب طقسي ملف « بئاغخلا ىلع اتيد راص يضاقلا نذإب هوذخأ ام
 لاقو :ش ( ةدملا يضمب طقست الف « هتمذ يف اًنيد ريصيف ‹ بئاغلا رمأك هنذإ راصف « ةماع ةيالو هل

 . ماحرألا يوذ ةقفن نم ةنادتسالا تناك نإو « ةنادتسالاب يضاقلا نذإ نأل : هلوق : يكاكلا

 خياشملا فلتخاو « طقسيو < ءاضقلاب اًتيد ريصت مراحملا ةقفن نأ « عماجلا ةاكز يف ركذو

 ماقم ةمئاق ةجاحلا تناك قفنأو « ةقفنلاب هل يضقملا نادتسا اذإ “عماجلا» يف ركذ ام ليق «هيف

 ‹ ةلأسملا وأ ةقدصلا نم لكأ لب < ةنادتسا نم قفنأ اذإ هريغ نم قفنأ اذإ هريغ ىلع ركذ امو . نيدلا

 يف ركذ ام : ليقو « « حاكنلا » باتك يف يسحخرسلا لام هيلإو ةدملا يضم دعب ةجاحلا قبت

 اًنيد ريصي هنإف « ةدملا ترصق ام ريغصلا عماجلا يف هركذ امو ةدملا تلاط اذإ ام بتكلا رئاس

 ءاضقلاب رمألا نكي مل « اتيد رصي مل ولو « ءاضقلاب رومأم يضاقلاو اتيد ريصي ال فيكو ءاضقلاب

 . رهشلاب ريثكلاو ليلقلا نيب لصفلاو ةقفنلاب
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 لصف

 مهلعج « مكناوخإ مهنإ ٠:كيلامملا يف مالسلا هيلع هلوقل « هدبعو هتمأ ىلع قفني نأ ىلوملا ىلعو
 نإف «هللا دابع اوبذعت الو ‹ نوسبلت ام مهوسبلأو نولكأت ام مهومعطأ « مكيديأ تحت ىلاعت هللا

 كولمملا ىقبي ىتح نيبناجلل ًارظن هيف نأل ؛ امهسفنأ ىلع اقفنأو ابستكا « بسك امهل ناكو « عنتما
 رجاؤي ال ةيراج وأ ًانمز ًادبع ناك ناب بسك امهل نكي مل نإو . كلاملا كلم هيف ىقبيو «ايح
 قح ءاقبإو امهقح ءافيإ عيبلا يفو « قاقحتسإلا لهأ نم امهنأل ؛ امهعيب ىلع ىلوملا ربجأ ءاهلثم

 «فلخلاب ىلوملا

 (لصف) : م

 هسفن وهو عيمجلا نع هرخأو تاناويحلا نم هريغو قيقرلا ةقفن نيب لصفلا اذه عيمج :ش

 هلوقل) :م يبعشلا رماع الإ ءاملعلا عامجإب اذه :ش ( هدبعو هتمأ ىلع قفني نأ ىلوملا ىلعو) :م رهاظ

 ‹ مكيديأ تحت ىلاعت هللا مهلعج مكناوخإ مهنإ : كيلامملا يف) :م ةا يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع

 .( هللا دابع اوبذعت الو « نوسبلت ام مهوسبلأو « نولكأت ام مهومعطأ

 هركذ يذلا اذه « ثيدح يف « يرافغلا رذ يبأ نع يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 ام مهوسبلأو نولكأت ام مهومعطأف « مكيديأ تحت هللا مهلعج مكناوخإ مه : هظفلو « هضعب فنصلملا

 يف هللا دابع اوبذعت ال» : ظفلو . «مهونيعأف « اًئيش مهومتفلك نإف « مهبلغي ام مهوفلکت الو « نوسبلت

 نأ بحتسملا مث « « هللا قلخ اوبذعت الو هوعيبف هنم مكمئالي ال نمو» : هظفل نكلو « دواد يبأ ةياور

 : باهش نبا لاقو . بابحتسالا ىلع لومحم رذ يبأ ثيدحو سبلي ام هسبليو لكأي ام همعطي
 . مهتوسك اذكو ةيواستم مهتمعط بلاغلا جرخم جرخ « لكأي امن همعطيلف : مالسلا هيلع هلوق

 ةمألل يأ :ش ( امهل ناكو ) :م هدبعو هتمأ ىلع قافنإلا نع ىلوملا يأ :ش ( عنتما نإف ) :م

 بناجو ىلوملا بناج :ش ( نيبناجلل ارظن هيف نأل ؛ امهسفنأ ىلع اقفنأو ابستكا « بسك ) :م دبعلاو

 دبع ناك ناب بسك امهل نكي مل نإو « كلاما كلم هيف ىقبيو « اًيح كولمملا ىقبي ىتح ) :م دبعلاو ةمألا

 ءافيإ عيبلا يفو ‹ قاقحتسالا لهآ نم امهنأل امهعيب ىلع ىلوملا ربجأ .اهلثم رجاؤي ال ةيراج وأ اًتمز

 ءاقبإ يقبي ىقبأ نم :ش ( ىلوملا قح ءاقبإو ) :م ءافولا نم يفوي ىفوأ نم ردصم ءافيإلا :ش ( امهقح
 . نمثلا وهو :ش ( فلخلاب ) :م ءاقبلا نم

 ‹قيقرلا ريغ ةقفن ىلع ناسنإلا ربجي ال « انباحصأ بهذم رهاظ ىف :«ةريخذلا» ىفو

 هيفو «لاملا عيضي هيف نأل « هركي نأ الإ « رامثلاو عورزلاو راقعلاو رودلاک ‹ اهريغو تاناویحلاک

 ةراجإال حصي نم لكف ىبأ نإف ‹ مهتقفن ىلع ربجي دلو مأ وأ ةربدم وأ ةمأ وأ ربدمو دبع هل لجر

 ‹« كلذ هبشأ امو « ةنامز وأ ربك وأ ًارغص « رذعل هب ةعفنم ال نمو هترجأ نم هيلع قفنيو « رجؤي

 بتاكملا يفو امهيلع قافنإلا ىلع ربجي دلولا مأو ةربدملا يفو « امهعيب ىلع ربجي ةمألاو دبعلا يفف
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 ءًانيد ريصت ال كولمملا ةقفنو ءانركذ ام ىلع ًاريخأت ناكف « ًانيد ريصت اهنأل؛ ةجوزلا ةقفن فالخب

 ىلع ربجي الف « قاقحتسالا لهأ نم تسيل اهنأل ؛ تاناويحلا رئاس فالخبو . الاطبإ ناكف

 هيفو « ناويحلا بيذعت نع ىهن مالسلا هيلع هنأل ؛یلاعت هللا نيبو هنیب امیف هب رؤي هنآ الإ ءاهتقفن
 ‹ربجب هنأ : - هللا همحر- فسوي يبأ نعو . هتعاضإ هيفو « لاملا ةعاضإ نع ىهنو . كلذ

 . ملعأ هللاو . انلق ام حصألاو

 ةبادلا يفو هتقفن ىلع ناربجي هيف اعزانت نيلجر نيب دبع . رارحألاب مهقاحتلال ربجي ال ةبتاكملاو
 لوقب يضاقلاف اعوطتم نوكي ال ىتح ةقفنلاب هرمأي نأ يضاقلا نم امهدحأ بلاط ولو ناربجي

 هركذاذكه « كيرشلا بناجل ةياعر اهيلع قفنت وأ ةبادلا نم كبيصن عيبت نأ امإ «يتآلا رخآلا

 . ربجي ال هنأ يسخرسلا ركذو « فاصخلا

 :هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ ام ىلع اريخأت ناكف ءاّتيد ريصت اهنأل ؛ةجوزلا ةقفن فالخب ) :م

 كولمملا ةقفنو ) :م طقست الف «اهراسي عم بجت اهنأل « يضاقلا اهل ىضق اذإ جاوزألا ةقفن فالخب

 ربجي ال ثيح :ش ( تاناويحلا رئاس فالخبو ) :م عيبلا ىلع ربجيف :ش ( الاطبإ ناکف اتید ریصت ال

 نمو ءايحإلاو ءاضقلا نم دب ال ذإ :ش ( قاقحتسالا لهأ نم تسيل اهنأل ) :م اهيلع قافنإلا ىلع

 يأ :ش ( هب رمؤي هنأ الإ اهتقفن ىلع ربجي الف ) :م حلصت ال تاناويحلاو حلصي دبعلاو « هيلع يضقملا

 بيذعت نع ىهن ) :م يب يبنلا نأل يأ :ش ( مالسلا هيلع هنأل ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف ) :م قافنإلاب

 نامثعانثدح : هدنسو «هللا قللخ اوبذعت ال : دواد وبأ هاور ام بيرق نع مدقت دقو :ش “'( ناويحلا
 عانتمالا يفو يأ :ش ( كلذ هيفو ) :م هب ديوس نب فورعم نع رمع نع ريرج انثدح « ةبيش يبأ نب

 . ناويحلا بيذعت تاناويحلا قافنإ نع

 نإ » ةَ لاق : لاق ةريغملا ىلإ هدانسإب يراخبلا هاور ام وهو :ش ( لاملا ةعاضإ نع ىهنو ) :م

 ةعاضإو لاؤسلا ةرثكو لاقو ليق مكل هركو « تاهو عنمو تانبلا دأوو تاهمألا قوقع مكيلع مرح هللا

 ةعاضإ تاناويحلا ىلع قافنإلا كرت يفو :ش ( هتعاضإ هيفو ) :م «ءايحأ نهو تانبلا دأوو لاملا

 يعفاشلا لاق هبو < اهيلع ةقفنلا ىلع تاناويحلا كلام :ش ( ربجي هنأ : فسوي يبأ نعو ) :م

 يأ :ش ( انلق ام حصألاو ) :م نايهنم امهو ناويحلا بيذعتو لاملا ةعاضإ هيف نأل « دمحأو كلامو

 . قاقحتسالا لهأ نم تسيل اهنأل ٠ تاناويحلا رئاس قافنإ ىلع ربجي ال

 فلحتسي ركنأف « يدنع ةعيدو وأ كدبع اذه هريغل لاقف « لجر دي يف ريخص دبع : عورف
 مكح ىلع ىقبيف «هريغل تبثي ملو « هقرب رقأ هنأل « ديلا يذ ىلع هتقفنب يضقيو « هعدوأ ام هللاب

 بجت ةقفنلاو ةيرحلاو قرلا يف هلوق لوقلاو « هسفن دي يف هنأل « فلحتسی ال اریبک ناک ولو « هکلم

 . حيحص هدانسإو ٠. هللا قلحخ اؤبذعت الو» : هيفو ١)١۱١۷( كيلامملا قح ىف بدألا » ىف دواد وب هاور (۱)

y1 



 رخآل اهنطب يف ابو ناسنإل ةيراجب ىصوأ : ةلأسم . كلام ريغ وأ ناك اكلام ةعتملا هل نم ىلع

 نم جرخت يهو رخآل اهانكسبو رادب ناسنإلا ىصوأ ولو . ةيراجلاب هل يصوملا ىلع ةقفنلاف
 تمدهنا دق : ىنكسلا بحاص لاق نإف . هل ةعفنملا نأل ىنكسلا بحاص ىلع ةقفنلاف «ثلثلا

 لصي ال هنأل « هيف ًارطضم ريصي هنأل « اعربتم ريصي الو « كلذ هل ناك « اهنكسأو اهينبأ انأ «رادلا

 . هئانب نم هبحاص عنتماو « لفسلا بحاص عم ولعلا بحاصك « هب الإ هقح ىلإ

 نإ ةطنحلاو نبتلا يفو . ةرمشلا بحاص ىلع ةقفنلاف « هرمثب رخآلو لخنب ىصوأ ولاذكو

 صيلختلاف « قبي مل نإو « لالا بحاص ىلع كلذ يف صيلختلاف « هلام ثلث نم ءيش يقب

 ىلع ةقفنلاف « رخآل هرجشبو دحاول هنهدب ىصوأ مسمسلا يفو . امهل ةعفنملا نأل «امهيلع

 ةطنحلاك امهيلع صيلختلاف « رخآل اهدلجبو دحاول اهمحلب ىصوأو ةاش حبذ دمحم نع

 ةقفن بجت نأ يغبني :(هيبنتلا» يفو . دلجلا نود محللا بحاص ىلع حبذلا ةرجأ ليقو . نيتلاو

 ال :«ينغملا» يفو . هدي يف ماد ام عئابلا ىلع هتقفن نأ حيحصلاو . يرتشملا ىلع ضبقلا لبق عيبملا

 بارضلا نوبرضي -٠ مهنع ىلاعت هللا يضر-ةباحصلا نم ريثك ناكو . ةبيرضلا ىلع دبعلا ربجي

 ملعأ هللاو « مهرد موي لك مهنم دحاو لك ىلع ريبزلل كولم فل ناك هنأ يور . مهقيقر ىلع

 . باوصلاب

 ققحملا ةئزجت نم سماخلا دلجملا ىهتنا

 قاتعلا باتك هلوأ سداسلا دلحملا هيلي

 ا ا 24 ا
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 تايوتحملا سرهف

 حاكنلا باتك

 Yess تامرحملا نايب يف لصف

 Veen ءاقكألاو ءايلوألا يف باب

 NV cree ةءافكلا يف لصف

 Ys اهريغو حاكنلاب ةلاكولا يف لصف
 Wess رهملا باب

 r خلإ . . . رهم ريغ ىلع وأ «ةتيم ىلع ةينارصن ينارصنلا جوزت اذإو لصف

 Vs قيقرلا حاكن باب

 WT ss كرشلا لهأ حاكن باب

 PO ns مسقلا باب

 عاضرلا باتك

 قالطلا اتك

 AY cesses ةنسلا قالط باب

 TA sens خلإ . . .ًاعئاب القاع ناك اذإ جوز لك قالط عقيو لصف

 Tes قالطلا عاقيإ باب

 YY ns نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف لصف

 .MY خلإ . . .ًاقالط ىون نإو ءيشب سيلف قلاط كنم انأ : هتأرمال لاق نمو لصف

 TEY ss هفصوو قالطلا هيبشت يف لصف
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 es قالطلا ضيوفت باب

een nnaenenee nsan هربغو نينعلا باب 

 .r هب قحأ نمو دلولا ةناضح باب

 .a خلإ . . . رصملا نم اهدلوب جرخت نأ ةقلطملا تدارأ اذإو لصف

 .a ةقفنلا باب

 .es خلإ . . .ةدرفم هراد يف اهنكسي نأ جوزلا ىلعو للصف

 . . خلإ . . .اهتدع يف نكسلاو ةقفنلا اهلف هتأرما لجرلا قلط اذإو لصف

 . . خلإ . . .دحأ اهيف هكراشي ال بألا ىلع راغصلا دالوألا ةقفنو للصف

 .... خلإ . . .هتادجو هدادجأو هيوبأ ىلع قفني نأ لجرلا ىلعو لصف

 .a خلإ . . .هدبعو هتمأ ىلع قفني نأ ىلوملا ىلعو لصف
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